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DEK

ALGEMEENE en ARTSENIJKUNDIGE

SCHEIKUNDE.

HET RIJK der PLANTGEWASSEN.

LXXXIX. ^ Onderzoeking der groeijend»

UGCHAEMEN IN EENE HITTE , TOT aEN

HBT ZIEDPÜNT DES WATERS.

§. ó;8. \J e levende , groeijende plant

trekt haer voedfel, gedeeltelijk uit den grond, iu

welken zij, door haere wortelen, gevestigd is, en

gedeeltelijk uit de lucht, door haere, naer evenre-

digheid, groote oppervlakte, die geheel met inzui-

gende vaten bedekt is. Een bewerktuigd, organisch*

ichepfel zijnde , zo gebruikt de plant de voedfels

,

haer langs deze beide wegen aengebragt, niet alle-

gaer en zonder verandering; maer ontlast zich we-

derom , van een gedeelte derzelven, dooreenen

gedtirigen omloop; na dat zij, op verfcheidene wij-

zen, zijn ontleed geworden.

§. 699. Het voornaemfte voedfel der planter*

II. Deel, A be-
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beftaet in het water e« in de verfcheidene lucht- of
gas-floïïen , welke zij uit den dampkring konnen
inzuigen. Uit deze luchtftoffen , het water en de

riekende deeltjes, beftaen ook de uitwerpfels der

gewasfen. De eerstgenoemde uitwerpfels zijn ech-

ter niet altijd dezelfden ; maar verfchillen , zo wel

ten opzichte van de deelen der plante, als ook van

andere onhandigheden. De bloemen, meest alle

vruchten , wortelen en , in het algemeen , alle ge-

kleurde , gelijk de Kruidkenners het noemen , of

friet groene deelen der plantgewasfen , geeven , zon-

der onderfcheid van omftandigheden , fmoorlucht en

koolenzuure lucht, gas ^ van zich af. Daerënte-

gen waesfemen de bladen en alle groene plantdee-

len eene, bijna, zuivere levenslucht uit, zo lang

zij aen den invloed van het zonnelicht zijn bloot-

géfteld ; doch in de fchaduwe en 's nachts , waes-
femen zij , even als de bloemen , niet als fmoorlucht

en koolenzuur uit.

§. 700. Het water , door de levendige plan-

ten , in de warmtemaet des dampkrings , uitgewaea-

femd , is dikwils.geheel zuiver; meestal echter, met

de riekende deelen der planten, indien 'er zulken

zijn, bezwangerd. Om dit water te verkrijgen,

wordt de verfche plant , in geflotene vaten , gefield

in eene warmte, welke die van de zonne niet te

boven gaet; dat is, men haelt ze over, of deftig

leert ze , in eene warmte van omtrent dertig grae-

den , en men verkrijgt alsdan een doorzichtig , hel-

der water, het welk alle, in de gemelde warmte,

vlugtige deelen der plante onthoudt. Het overblijf-

fel is de drooge plant, vin aÜen reuk en vocht be-

roofd.



Scheikunde. 3

§. 701. ï)it water is dus hetzelfde, dat dé

planten ^ aen het zonnelicht blootgefteld , uitwaes-

femen, en onthoudt, behalven in fömmige gevallen

eenige vhtgtige , atherifche , olie* niets j dan het fa-

menftellend deel , dat den reuk verwekt. Dit fa*

menftellend deel kan noch door het gezicht , noch

door den fmaek, bemerkt worden; zijnde alleert

door den reuk kenbaer. Ook heeft men het, op zich

zelve, niet konnen daerftellen, noch ontleden ; wes-

halven de nieuwere Scheikundigen het befchoüwen$

als eene enkelvoudige zelfftandigheid , en het de

ïieukstoffe , Aroma , noemen, Bökrhaave noem-

de het DEN GEEST DER PLANTE , Spir'ttUS re&Ot:

§. 7024 Alle planten , welke rieken , onthou-

den' eene reukftoffe; maer of alle zodanige gewas-

fen, die deze gewaerwording in ons niet verwek-

ken , geene reukftoffe onthouden , is onzeker en niet

bellist* De dieren onderkennen fomtijds veele

planten door den reuk , waeraen de menfehen

geenen konnen ontdekken. De fchuld hiervan

ligt dus misfehien meer in de ongenoègfaemheid

onzer zintuigen, dan in het gebrek der reukftoffe

zelve.

§. 703. In fbmmige planten is de reukftoffe

aengenaem , in anderen afkeerig of ftinkend , weder»

6m in anderen alleen prikkelend; maer dit alles ver-

Verfchilt ook , naer de gefteldheid van elk bijzon-

der mensch. Niet alle deelen eenerplante, bezit-

ten juist dezelfde reukftoffe; de bloemen hebben

dikwils eenen anderen reuk, dan de bladen, ent*

Alle deelen eener zelfde plante , al rieken zij even-

ééns, zijn echter hierom niet, in dezelfde maetj}

met de reukftofFe bezwangerd ;• dus rieken de -bls-

A 3 den
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den dikwils meer dan de ftengen en de bloemen*

enz. Eindelijk zijn 'er de planten niet, ten allen,

tijde , even rijkelijk van voorzien ; hoewel zij 'er ge-

woonlijk alsdan , wanneer zij den vollen groei be-

reikt hebben, het meest van bezitten.
f

§. 704. Offchoon alle reukftoffe vlugtig is :

zo is de trap dezer vlugheid evenwel, dikwils,

zeer verfcheiden. In de meeste planten verduurt zij

jiïet de warmtemaet des- ziedenden waters en in

iomnrigen is zij, reeds bij de minfte warmte , voort-

vliegend; gelijk, bij voorbeeldzin de jasmijn. Des
'

niettemin zijn 'er ook planten, die zelfs, na de

volkomene verdampinge des waters door het koo-

ken , nog eenen reuk behouden; als de fafraen

,

de valeriane enz. Wanneer de reukftofFe alleen door

het water gebonden wordt, vervliegt, of verdwijnt

zij allengskens; zelfs in de best gellotene vaten.

§. 705. Uit dit voorafgaende leeren wij:

1.) Waerüit de uitwaesfemingen der levende ge-

wasfen, in de zonnehitte, beftaen? namelijk, uit

levenslucht, water, reukitofte, en fomtijds ook,

uit eene vlugtige , athêrïfche, olie.

2.) Hoe men de uitwerkfelen door de uitwaes-

feming veeier, in groote (menigte te famen groei-

jende planten , dikwils voortgebragt , kan verklaeren V

3.) Dat men van zulke gewasfen, welker artfe*

nijkracht alleen van de reukftoife afhangt, na 'de

.verdrooginge, niets meer kan verwachten.

4. Dat die planten , welke , al gedroogd zijnde ,

nogthans een gedeelte van haere reukftoffe behou-

den , echter' tot het artlcnijgebiuik, altoos met

omzichtigheid en in de fchaduvve moeten gedroogd

tn, op geene warme plaets bewaerd worden.

XC.
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XC. Van de oponmtfcE, of infusie.:

§. 706. Wanneer men eene zekere hoeveel-

heid van verfche of gedroogde gewasfen met warm

water overgiet , en ze dus , in geflotene vaten , eeni-

gen tijd laet ftaen ; dan wordt het water , dat van

dezelveq wederom afgegoten wordt, ben opgiet-

SBt , Infufuni, genoemd. In dezt bewerkinge
,
gnet

niet alleen alle reukfloffe en een weinig vlugtige

,

Gtherifche, olie, in het opgietfel over; macr ook

Veele andere deeltjes , die in tfeze hoeveelheid van

water en warmtemaet ontbindbaer waren ; gelijk de

gomagtige, (lijmige, kleurende, zoutdeeltjes, enz.

De overblijvende plant is dan van haere reukftofFe

en van een groot gedeelte haeres fmaeks beroofd.

J. 707. De hoeveelheid der deelen , die,

buiten de reukfloffe, door het water ontbonden»

worden, verfchilt naer de hoeveelheid des waters,

deszelfs warmte , en de duuring der opgietinge.

Dikwils verfchillen zelfs de deeltjes, in de eerfle

minuuten der opgietinge ontbonden , zeer veel van

die , welke door eene aenhoudende opgieting ver-

kregen worden. De reukfloffe , met de vlugtige

,

etherifche , olie veréénigd , gaet allereerst in het

water over, en de kleurende, wrange, of gom-

harsfige deelen , laeter. Hier van daen komt het

,

dat een kort opgietfel dikwils aengenaem van fmaek

is; terwijl een langer opgietfel van dezelfde plau-

te, bitter en wrang bevonden wordt.

• §. 708. Derhalven moest , tot het artfenij-

gebruik , de hoeveelheid des waters , deszelfs warm-
temaet, en de tijd der uittrekkinge, bij de opgiet-

fclen , door den Geneesmeester altoos voorgefehre-

A 3 ven
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yen worden; naer maete dezelve , het opgietfelmet

tfeze of andere deelen wil bezwangerd hebben. Uit

{lezen hoofde, worden ook dikwils reuklooze plan-

ten opgegoten; bij voorbeeld, de tedere deeltjes

der gewasfen; gelijk de bloemen, welke door het

kopken geheel te niet zouden gaen; of ook zulke

planten, die 9
door het kooken eenige. harsagtige

deelen, voor het inwendig gebruik fchadelijk, af-

geeven, enz.

§. 709. Dikwils zelfs , worden de gewasfen
^

tot het artfenijgebrujjk, in het water maer geftoojd ,

digereert.

XCI. Van het afkooken.

5. 710. Wanneer men eene geheele plant,

of een gedeelte van dezelve , in het water , eenigen

tijd blootftelt aen zulk eene groote maet van warm-
te, dat het water 'er van kookt ; dan wordt zulk

eene bewerking genoemd, de afkooking, Deco£tio %

en het afgefcheidene water heet een afkooksel ,

afziedsel, DecoSlum,

§. 711. Vermits het water hier, eenen laaa

geren tijd, en in eene hoogere maet van warmte,

temperatuur, op de plant kan werken: zo gaet 'qr

qok eene veel grootere hoeveelheid van zulke dee-

len, die door het water ontbindbaer zijn, in het

afkookfel over ; het welk derhalven ook eene don-

kerder kleur en meer fmaek , dan het opgietfel,

heeft. Doch de reukiloffe , die bij het kookpunt des

waters meestal vlugtig wordt , gaet in het afkook-

fel bijna altoos yerlooren , en 'er blijft in hetzelve

iiiets van over»

§• 7ia,
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§. 71a. £ulke planten, welker kragt in de

vlugtige deelen ligt , moeten , tot het artfenijgcbruik ,

nimmer afgekookt worden. Andere planten, daer-

cntegen , welker kragt alleen van de vuurvaste dee-

len afhangt, moeten veeleer gekookt, dan opgegoo-

ten worden. Nogthans hebben hier eenige uitzon-

deringen plaets. Te weeten:

1.) Tedere bloemen worden beter opgeg^oten,

dan afgekookt^ dewijl zij, op deze wijze, reeds

genoegfaem, door het water worden uitgetrokkea

en, het afkooken dezelven zou te niet doen, en

een troebel afkookfei leveren.

2.) Planten, die geene reukftoffe hebben, wor-

den dikwiis maer opgegoten; om dat, bij het af-

kooken , een e grootere menigte van harsilge deel-

tjes zoude overgaen en , bij het inwendige gebruik

,

buikpijn enz., , konnen verwekken.

§. 713. Door de herhaclde afkooking eener

plante, met nieuw water, kan men alle ontbind-

baere deelen allengskens uit dezelve uittrekken;,

doch dit gelukt maer na eenen langduurigen arbeid.

Tot het artfenijgebruik , moet zo wel de tijd , dien

de afkooking duuren moet, als ook de hoeveelheid

des waters , naer de bijzondere verëischten en om-'

Handigheden, bepaeld worden.

§. 714. De tijdduuring des afkookens wordt

bepaeld

:

1.) Naer het weeffel der plante of van het plant-

deel, dat men gebruikt, en hierom wordt dikwiis eene

werktuiglijke voorbereiding van kervinge , ftampin*

ge en foortgelijken , verëischt.

a.) Naer de fterkte , of verzadiging, die de Ge-

neesheer aen het afkookfel geeven wil.

A 4, 3.) Naer
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3.) Naer bijzondere ondervindingen in enkele

planten. Dus weet men, bijvoorbeeld, dat de rha-

barber, door het kooken, altoos meer en meer van

haere afvoerende kragt verliest en daeren tegen inde

famentrekkende toeneemt; dat de afvoerende prui-

men, mirobalani , korten duur gekookt, Hechts

ontlasten; maer lang gekookt zijnde, ook famen-

trekkefrj dat het afkookfel van zoethou-t , door het

lange kooken , zijnen aengenaemen fmaek verliest;

dat het opium, door het lange kooken, van zijne

erdoovende, narcotifche , kragt beroofd wordt;

en wat des meer is.

§. 715. De boeveelheid des waters moet af-

gemeeten worden , 1.) naer de tijdduuring des

•afkaokens; 2.) naer de hoeveelheid der plante;

3.) naer het wecffel van dezelve; en 4.) naer het

oogmerk van den Arts. Dewijl nogthans de drie

eerfte ftukken, door de dagelijkfche ondervinding

den Artfenijbereideren , meestal, beter, dan den

Arts, bekend zijn; zo geeft deze laetfte, den an-

deren meestal de bepaeling van de hoeveelheid

des waters over, en doet maer melding van de

hoeveelheid des afkookfels , dat men verkrijgen

moet.

§. 716. In de famengeftelde afkook fels van

geneesmiddelen , moeten derhalven ook niet alle in-

mengfels, op denzelfden tijd, in het water komen

5

maer elk,*achtervolgends zijne bijzondere hoeda-

nigheid, voor of na.

§. 717. Door het geweld der kooking wordt

het weeffel der plantdeelen ook altoos gedeeltelijk

vernield en vaste deelen afgefcheurd, die het af-

kookfel , alsdan troebel maeken. Deze worden door

DE
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Ï>E ZUIVERING Of KLAERMAERING , ClariflCCltlO , Vail

het afkookfel gcfcheiden. Dit gefchiedt: 1.) Door

de doorzijging; 2.) Door het afgieten des verkoel-

den afkookfels van zijn grondzetfel; en 3.) Door

eene herhaelde kooking met gefclniimd eiwit en ag-

tervolgde doorzijging. *

§. 718. De harsfige dcelen der planten, die

door de werking der hitte en der overige famendel-

lende deelen , in veele gevallen , mede ontbonden

worden, zinken , bij de verkoeling, voor het groot-

de gedeelte neder, of worden door het khermae-

ken met eiwit weggenomen. Doch het afkookfel

verliest, op deze wijs, een wezentlijk gedeelte zij-

ner kragt ; weshalven de doorzijging van het nog

warme af kookfel , in alle gevallen, wel de bestge-

paste zuivering is.

XCII. Van het uittreksel.

§. 719. Wanneer het afkookfel eener plante ,'

op nieuws, aen da ziedhitte wordt blootgedeld

;

dan verdampt het water allengskens; de vuurvaste

deelen, uit de plante getrokken, blijven allegaer

terug, en men verkrijgt ten laetlten eene dikke,

bijna drooge , meer of min zwarte doffe , die men
HET WATERIG, Of GOMMIG UITTREKSEL, ExtraC-

turn aquofum Jeu gummofum , noemt. Men bekomt

,

op deze wijze , alle deelen , die door het water ont-

bonden waren , van het water ontdaen , in eenen

zuiveren daet, terug. JÜJl
§. 720. Op dezelfde wijze worden 'er ook

lüttrekfels bereid van verseh uitgeperste phntfap-

A £ pen,
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pen , van het fap der vruchten en van de vochten,

die uit de gewasfeny door gemaekte infnijdingen

,

uitvloeijen. Deze uittrekfels verfchillen van de ove-

rigen hierin, dat zij niet alleen onthouden alle plant-

deelen , die in het water ontbindbaer zijn ; maer ook

tevens alle vaste deelen der plante, die, door de

uitpersfinge, mede gevoerd worden.

§. 721. Het oogmerk van de bereidinge zul-

ker uittrekielen , tot artfenijgebruik , is : 1.) Om in

een klein begrip, eene groote hoeveelheid van de

kragtige , vuurvaste famenftellende deelen der plan-

ten te konnen leveren, a.) .Om deze artfenij te

hebben in eene gedaente , waerin zij, zonder ver-

andering , langen tijd kan bewaerd en in vreemde lan-

den verzonden worden ; welke ook 3.) zo wel in eene

droogc gedaente , als met vloeibaere ftoffen gemengd ,

den zieken kan gereikt worden. Dat nu zulke plan-

ten alleen, welker kragtvan de vaste deelen afhangt,

goede uittrekfels leveren , verftaet zich van zelve.

§, 722. Om derhalven, tot artfenijgebruik,

een goed uittrekfel te bereiden, moet

i.) Het aenbranden, met alle zorgvuldigheid,

verhoed worden : Want, zo al de kragt der uittrek-

fels hierdoor niet verlooren ging, of verminderd

werd, zou het zelve daer door, ten minden, eenen

onaengenaemen reuk en fmaek verkrijgen. Men
komt dit voor door eene aenhoudende omroering,

en wanneer men zorgt, dat het laetfte indroogen

van de reeds dikke uittrekfelen , in het waterbad

gefchiede.

4.) Het verdampen , in de bereidinge der uittrek-

felen , moet altoos gefchieden in eene maetige warm-

te , en het zeer fterke opkooken vermijd wor-

den»
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£en. Men befeffe hier omtrent, dat de ftoffe, op

het laetst, tot het zieden , cene veel hoogere warm-

temaet verëifche, dan zuiver water en dat alsdan,

door deze overmaetigc hitte, niet alleen veelc vas-

ter deelen met de waterdampen konncn weggevoerd

worden; maer ook het uittrekfel zelfs hierdoor eene

groote verandering kan ondergaen,

3.) Vermits de uittrekfels ook de zoutdeeltjes der

planten onthouden : zo moeten zij nooit bewaerd

worden in metaelen vaten; voorül in geene kope-

ren, van mesfmg, oflooden. De gemeene uittrekt

fels mogen wel in mesfingvaten bereid worden ;

maer niet in dezelven verkoelen. Doch het kooketi

of verdikken van het merg der vruchten en fap van

fcesfen mag nooit in koperen vaten gefchieden.

4.) De afkookfels tot de bereiding van uittrekt

felen behoeven geene verdere zuivering , dan die van

de warme doorzijging.

5. 723. De artfenij - uittrekfels worden naer

hunne vastheid verdeeld in drooge , Extrafta ficca ,

of in weeke , Extracla mollia; en naer de inmeng-

fels , ingrediënten , in enkelvoudige , fimplicia ,

en samengestelde , compofita. De weeke uittrek-

fels hebben de lijvigheid van den honig en zijn , ten

opzichten hunner krachten en grooter ontbindbaer-

heid 9 boven de drooge uittrekfels te fchatten. Maer
deze laetilen , die, zonder aenkleeving , met de han-

den konnen behandeld worden , laeten zich lan-

ger bewaeren.

XCÏÏI. Van het zink- of grondmeel.

§. 724. Wanneer verfche , verkneustc plant»

dec-
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deelen uitgeperst worden , dan zinkt 'er uit dit

vocht, in meerder of minder maete, iets van een

aerdgelijkend, in koud water niet ontbindbaer poe-

der op den grond, en dit noemt men het zinkmeel,

fecula. Men verkrijgt dit zinkmeel nog beter en ge-

makkelijker, wanneer men deze verkneuste planr-

deelen met koud water opgiet , en dit uitgeperst op-

gietfel laet rusten.

§. 715. Uit de meeste planten verkrijgt men
maer weinig van dit zinkmeel ; maer uit de zoge-

noemde meelagtige wortels en zaeden eene groote

hoeveelheid van hetzelve. Zulk zinkmeel wordt

,

"bij voorkeur, bereid uit de aerdappelen, knollen,

JPinxterroos of Paonia , en de teerwortelen , Dra-

contium. Maer het allermeest voorkomende zijn de
stijfsel en het hairpoedsr , uit tarwemeel be-

reid.

§. 726, Gelijk de eigenfchappen der vaste

plantdeelen van de vioeibaeren verfchillen : zo is 'er

ook een groot onderfcheid tusfchen de artfenijkragt

des zinkmeels en die van het plantdeel, waer uit

hetzelve bereid is. Dus wordt op deze wijze, uit

de fcherpe teerwortel , Dracontium^ een fmakeloos

zinkmeel en uit de zeer vergiftige wilde wijngaert

,

Bryonia 9 een onfchadelijk zinkmeel afgefoheiden.

Alle deze zinkmeelen komen , in hunne eigenfchap-

pen tamelijk overeen; doch alzo geen derzelven, als

nog , zo naeuwkeurig onderzocht is geworden , als

de ftijffel en het plantdeel, waeruit dezelve be*

reid wordt: zo zullen wij ons met de nadere be-

fchouwing van dezelve intusfehen laeten genoegen.

§. 727. Onder den naem van meel verftaet

men, in het algemeen, die drooge, fmaeklooze , ver-

gruis-
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gruisbaere (toffe, die uit de verkneuste zaeden der

graenfoorten voortkomt; gelijk uit de tarwe, gerst,

haver, rijst, enz^ Alle deze meelfoorten kan men

gemakkelijk fche.iden in drie deelen, waeruit zij fa-

mengefteld zijn, en die het tarwemeel in de ge*

lijkvormigfte evenredigheid onthoudt. Ten dezen

einde, wordt eene zekere hoeveelheid van terwe-

meel , met water gemengd tot een deeg , het welk

men vervolgens, in eenen doek gedaen, in koud

water zo lang kneedt , tot dat het water 'er

niet meer van gekleurd wordt ; alsdan blijft 'er

eene groenagtige, kleverige ftoffe over, de lij-

mige mehlstoffe, Gluten farime feu materia ve-

geto - animalis , genoemd. Door het afgieten des

gebruikten waters verkrijgt men het stijfsel, Amy-
ium , en door de verdamping deswuters, dat van

het ftijffel afgegoten is, verkrijgt men eene bruine

itofte, naer fieroop gelijkende, welke de suiker*

stofee, Materies faccharina , van het meel is.

§. ' 728. Het lijmig gedeelte des meels is

eene witagtige graeuwe taeije ftoffe, welke in de

lucht tot eene hoorn agtige zelfttandigheid ver-

droogt. In het water en den wijngeest laet zij zich

jniet ontbinden , en met het eerde gekookt , (tolt zij,

gelijk het wit van een ei. In het vuur verbrandt zij

even als 't hoorn en geeft in eene drooge overtiae-

ling , deftillatie , dcztHdQ voortbrengfels. In koude,

vochtige plaetfen bewaerd, gaet zij ligt tot verrot-

ting over. Versch zijnde , wordt zij door den azijn

ontbonden.

§• 729. Het ftijffel wordt door het koud©

water niet ontbonden: doch met 't heete water ver-

éénigt het zich tot eene half doorzichtige , papa&
tigi
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tige ftoiTej die men gemeenlijk pap , of lijm noeints

Dezt pap verdroogt, in de lucht en iri de warmte,
tot eene hoornagtige zelfftandigheid , die echter door
liet warme water wederom ontbonden wordt* Op
Vochtige plaetfen bewaerd

* gaet zij . rasch tot de

zuure gisting over* In het algemeen «> komt het ftijffel,

in alle fcheikundige hoedanigheden , overeen met de
gommige en flijmige plantftofFen , en levert ook even-

gelijke voortbrengfels door de drooge overhaeling.

§. 730. De geringe hoeveelheid * van bruine

ItofFe, die men verkrijgt door de -verdamping van

het fpoelingwater, na het zinken der ftijffel, be-

zit alle fcheikundige eigenfchappen des fuikers , en

gaet , even als het ftijffel , ten laetften 9 tot de zuure

gisting over.

§. 731. ' t)eze drie famenftellende deelen van

liet meel zijn het, welke door hunne verfchei-

dene overhelling naer de drie bekende Wijzen van

gistinge, in het deeg die' bijzondere foort van gis-

tinge fchijnen voorttebrengen , welke tot de berei-

ding van het brood volftrekt noodzaekelijk is en, de

bijzondere evenredigheid dezer famenftellende dee-

len in het tarwemeel fchijnt aen de deugd dezer

tneelfoorte , tot 3e bereiding van goed brood, de Voor*

keur te eigenen*

XCIV. Van de overgehaelde wateren.

§. 732. Nademael de vlugtige deelen der plan*

te , in het water derzelve , op zich zelve overge-

haeld , gedeftilkerd , (§, 700.) niet genoeg ge-

bonden zijn , en op die wijze niet konnen bewaerd

worden: zo worden, ter bereikinge van dit einde,

33K
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DE ARTSENIJKUNDIGE OVERGEHAELDE WATEREN,
/{qua deftillata tnedicinaks , bereid. Men viüt >

namelijk , eene behoorlijk vcrtinde , koperen blaes ,

ter.helfte, met de verfche planten, en vervolgens,

tot twee derde gedeelten met water; waeröp men,
met aengevoegden helm en flangepijp, in eene mactige

warmte, de overhaeling, deflilkering , zo lang

voortzet, als het overgaende water nog riekt. Eene
geringer hoeveelheid kan men ook wel in eene gla-

zen kolf en met foortgelijken helm , bereiden.

§• 733* Deze bewerking is eigenlijk eene af-

kooking in geflotene vaten. De reukftoffe en de

vlugtige , atherifche , olie , door dezelve in het wa-

ter ontbonden, gaen met dit-gedeelte des bijgevoeg-

den waters , dat in dampen veranderd is , in den

ontvanger over; vormende aldaer het overgehaelde

water , het welk genoemd wordt naer de plant, waer-

uit het bereid wordt, als water van munt, sa-

LIEWATER , €ftZ*

$. 734. Hieruit kan men reeds bezeffen, dac

'er geen goed overgehaeld water kan bereidt wor-

den , als uit zulke planten , die eenen bemerkbae-

ren reuk en vlugtige olie bezitten ; en zulke plan-

ten , welker kragt in de vaste deelen ligt , gelijk de

enkel bittere, zoete, wrange, voedende, week-

maekende , enz» gansch kragt- en reuklooze over-

gehaelde wateren leveren. Men heeft wel eenige

planten, bij welken de verdoovende, narcotïfche^

of afvoerende kragt , in het overgehaelde water over-

gaet; maer zulks is in zo geringe hoeveelheid,

dat het de moeite niet beloond.

§. 735. De reukftoffe is in deze overgehael-

de wateren door de vlugtige, atherifche, olie ge-

bon-
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bonden , en gaet daeröm niet zo ligt verlooren*

Zulke planten , derhalven , die geene vlugtige olie

bezitten , leveren een overgehaèld water , dat .zij-

nen reuk, binnen kort, verliest en, dikwils zelfs,

geenen verkrijgt.

§. 736. Veele overgehaelde wateren onthou-

den zo veel vlugtige olie der pLante, dat zij niet al-

legaer , in het water , kan ontbonden blijven , maer

het water, door haere werktuiglijke veiTpreiding

,

troebel maekt , en eindelijk op de oppervlakte %

of op den grond van hetzelve vergadert. Deze

overgehaelde wateren worden alsdan, na verloop

van tijd, wederom klaer ; terwijl andere daertegen

,

die , versch bereid , klaer waren , door den tijd

troebel worden; wanneer, namelijk, de reukftofFe,

tot de verééniging der olie met het water nodig,

vervliegt.

§. 737» , Om een overgehaèld water goed te

bereiden , moet 'er op het volgende gelet worden

:

I'A Dat de blaes niet te zeer gevuld zij met de

kruiden ; want door het geweld des kookens ftijgen

ze naer boven in den helm en verwarren het werk.

2.) Dat alle fpleeten en voegen met papier en pap,

of lijm, behoorlijk gefloten worden, om geene dam-

pen te verliezen.

3.) Dat men evenwel de famenvoeging tus-

fchen den mond der flange en den ontvanger eer^t

dan fluite , wanneer het water reeds begint warm te

worden ; op dat de lucht , die zich allereerst uit de

planten ontwikkelt , eenen uitgang vinde.

4.) Dat het water in het koelvat der flange, al-

tijd in den kouden llaet gehouden worde; op dat

het overgehaelde water, reeds naer behooren ver-

koeld,
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koeld, in den onvanger kome; omdat anderzins een

groot gedeelte der reukftoffe verlooren gaet.

5.) Dat men de overliaeJing doe ophouden , zo

dra bet water den reuk der plo.nte niet meer bezit

;

want dit laetfte kragtlooze water, zou het eerfte

goede maer verdunnen en verzwakken. Bij de

troebele wateren kan men dit einde der bewerkinge

reeds kennen uit het klaer worden , en een geöer-

fende weet zulks ook reeds te bepaelen ,. uit de hoe-

veelheid der gebruikte inmengfelen
7 ingredien*

ten^ en des verkregenen waters,

6.) Moet 'er, in het begin der overhaelinge-,

water genoeg bijgedaen worden ; op dat de planten

niet mogten droog worden, aenbranden, en aeit

het overgehaelde water eenen kwaeden reuk gee-

ven. Daer gaet dan ook dikwils eenig brandig zuur

mede over.

7.) De blaes en de helm moeten behoorlijk ver-

tind zijn^ *op dat 'er geen fpaensgroen geboren

worde.

§. 739. De overgehaelde, gedefinieerde ,

wateren moeten bewaerd worden in goede , koele

kelders, in glazen vlesfen of fteenen kruiken, maer

losjes met kurk en papier gefloten. De wateren -

9

die tot het dagelijkfche gebruik in de artfenijwïn-

kelen zelve bewaerd worden^ moeten in goede ge-

flotëne vlesfen ftaen. Omtrent deze laetiïen moet

men ook zorgen , dat 'er geene vlugtige olie boven

op drijve; dewijl deze aldus zeer gemakkelijk, in

<de drankjes konde geraeken*

§. 740. Sommige plantdaelen van een harder

weeffel, of die veel vlugtige olie bezitten, worden,

gemeenlijk , voorde uverhaeling, eenige uuren lang,

II. Deel. 13 >n
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in de blaes geweekt ; op dat het water dus meer vaa

de vlugtige deelen konne ontbinden. Een bijvoeg*

fel van zouten , wordt; bij deze inweekinge ook

wel aengeraeden en kan juist geen nadeel toebren-

gen; maer doet ook geen bijzonder nut.

XCV. Van de vlugtige, of je the-
RISCHE OLIËN.

§. 741. Wanneer eenig overgehaeld .water

meer vlugtige olie bezit, dan het ontbonden kan

houden ; alsdan vergadert deze olie , het zij op de

oppervlakte, of op deu grond des waters, als eene

bijzondere laeg. Om deze olie , op die wijze , in

grooter hoeveelheid te verkrijgen , wordt het over-

gehaelde
, gedefinieerde , water , eenige maelen

weder overgehaeld over verfehe planten , in deze

bewerkinge van begin af een fterk vuur geevende;

op dat de olie. geenen tijd winne, om door het wa-

ter ontbonden te worden.

§. 742. De overige omftandigheden en agt-

geevingen bij dezen arbeid zijn dezelfden , als bij

de overhaeling der wateren. De olie wordt van het

water afgefcheiden, op de volgende wijze :

1.) Met eenen zilveren lepel.

2.) Door eenen glazen trechter.

3.) Met een katoenen dotje: doorliet welk de

olie wordt overgezogen in een vlesje aen den hals

des ontvangers gevestigd. Dewijl, op deze wijze,

alle onzuiverheden tefFens achterblijven, zo is de-

zelve boven de overigen te verkiezen.

Oliën , die zwaerder , dan het water , zijn , wor-

den maer op de tweede wijze afgefcheiden, of,

men
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men maekt het water , door bijgevoegd keukenzout,

zwaerder , dat de olie boven drijft en de beide

overige wijzen van afzonderinge plaets konnen

hebben.

§. 743. De vlugtige eigene atherifche^ of

gedefinieerde oliën , Olea atherea , esfentiaïia , flil-

latïtia , zijn nllegaer bij de ziedhitte des waters

vlugtig en de meesten vervliegen reeds in de warm-
te des dampkrings. Eenige weinige" 'zijn in de-

zelve bijna altoos bevrozen en verëisfchen eene

hoogere maet van warmte, om te fmelten. Ih de

lucht gefield , worden zij alle dik en allengskens ver-

anderd in eene harsgelijke ftoffe ; waerbij fommigen

een zuur zout en , anderen eene foort van kamfer

laeten uitvallen*

$. 744. De kleur der vlugtige oliën is zeef

verfcheiden ; fommige zijn waterkleurig , andere

geel, bruin, roodiigtig, zelfs blauw en groen. De
kleur dezer oliën verfchilt dikwils ook in dezelfde

plant, naer het jaergetijde, den ouderdom der plan*

te, het overhaelings vuur, enz. De ouderdom der

oliën verandert ook dikwils haere kleur.

§. 745- De meeste vlugtige oliën zijn lig-

ter, dan het water, drijvende op hetzelve; gelijk

alle onze Europcaenfche oliën. Anderen , weinig in

getal, zijn zwaerder, dan het water, zinkende op

deszelfs grond; gelijk de meeste oliën uit de fpe-

cerijplanten van de beide Indien. Sommige oliën

zijn dun en vloeibaer. Anderen, fchoon versch be-

reid, reeds dik en flijmagtig; derwijze, dat zij, in

de overhaeling , overiil in den mond des helms

en in de pijp der flange blijven zitten , gelijk de

ülie van het duizendblad , of haezengerwe* Maer de-

3 a 2ê
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ze dikte der oliën heeft geenen invloed op haero

eigenaertige zwaerte.

§, 746, De vlugtige oliën bezitten altoos den

reuk der plante , waaruit zij bereid zijn geworden.

Haer fmaek is brandend en fcherp ; hoewel niet al-

toos in evenredigheid met den fmaek der plante. De
dragon- en peperölie hebben, bi[ voorbeeld, zeer

weinig fcherpheid, in vergelijking met de planten

zelve.

§. 747. Sommige Schrijvers beweeren, dat

gedroogde planten meer vlugtige olie leveren, dan

de verfchen. Maer al was dit ook niet zo ^ dan

geeven de drooge planten ten minden eene zuiver-

der olie, die ook veel dunner is.

§. 748. De vlugtige, atherifche , oliën zijn

waere uitbrengfels , edu&a , in de planten , uit wel-

ken Wij ze voortbrengen, reeds te vooren onthou-

den. Dit blijkt onder anderen, voornamelijk hier-

uit, dat men deze olie, door bloote uitpersfinge,

uit veele plantdeelen kan verkrijgen
; gelijk uit de

fchillen van China'sappelen en Citroenen ; enz.

§. 749. Vermits de vlugtige oliën zeer duur

zijn : zo worden zij zeer dikwils vervalscht. Deze

vervalfching gefchiedt meestal.

1.) Met uitgeperste oliën.

2.) Met wijngeest.

3.) Met andere vlugtige oliën, die beter koop

zijn.

Het eerde bedrog wordt ontdekt , wanneer men

'er een ftukje papier mede beftrijkt, en hetzelve over

het vuur houdt; vermits de doorzichtige vlak ge-

heellijk zal verdunnen , indien de olie echt is. Of,

men druppelt iets van de olie in wijngeest, die

de-



SCHEIKUNDE. *i

de vlugtige olie ontbindt en de uitgeperste ach-

lerlaet.

In het tweede geval laet men eene druppel , van

om hoog naer beneden, in het water vallen: is nu
de olie vervalscht ; dan zal die druppel eene witte

fireep achterlaeten.

Het derde bedrog erkent men, wanneer een pa-

pier , met de vlugtige olie gevlakt, Schielijk verwarmd

wordt, aen den reuk; alzo deze foort van verval-

fching meestal gefchiedt met terpentijn -olie,

XCVI. Van de vette oliën.

§. 750. Sommige plantdeelen bezitten nog
eene andere foort van olie, van de vlugtige, zeer

verfchillende , en zulks in eenen vrijen ftaet.
. Zo-

danige zijn , boven anderen , eenige zaeden , als

amandelen, nooten, lijnzaed, hennipzaed , enz.

uit welken men , de gekneuste zaeden Hechts tus-

fchen een doek persfende, deze olie kan verkrijgen.

Het is waerfchijniijk , dat alle planten deze foort

v van olie, als een deel haerer famenftellinge bezit-

ten; maer dat dezelve, in de meesten van haer

naeuw veréénigd is met de overige flijmige en hars-

fige deelen , en derhalven niet zo ligt kan verkre-

gen worden.

§. 751. Deze, zogenoemde, vette, smee-

ïuge of uitgeperste oliën , Olea presfa ,uncluofa^

onderfcheiden zich van de vlugtige oliën, voor-

namelijk hierdoor , dat zij geenen reuk en eenen zach-

ten fmaek hebben ; een grooteren trap van hitte kon-

ren verdraegen , zonder veranderd of vlugtig te wor-

den en, ten, lactiten , eerder ontleed, dan voortvlie-

B 3 geml
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gend worden; verders ook hier door, dat zij in liet wa-

ter endenwijngeestvolftrekt niet ontbonden worden,

$. 752. De meeste vette oiiën zijn, in de

warmtemaet des dampkrings , vloeibaer, bevriezen-

de alleen in eene mindere maet van warmte. Doch
fommige dezer oliën zijn, ten allen tijde, geftold,

als die van de Cacao en van de Laurierbes-

fen; weshalven men de olie der eerfte ook Ca-

caoboter noemt. Vermits deze oliën door de

persfing niet gemakkelijk konnen verkreegen wor«

den: zo bereidt men ze ook, door de gekneusd

zaeden,eenigen tijd, in .het water te teeten kooken;

wanneer zich de olie affcheidt, en bij het verkoe-

len , in eene bijzondere laeg , op de oppervlakte ftolt.,

§• 753* Wanneer.de zaeden, voor de koo-

king of persüng 3 zachtjes geroost worden , dan

verkrijgt men meer olie; om dat de üijmige deelen

der plante , door die bcwerkinge , te niet gedaen

worden. Dewijl nogthans cleze llijmige deelen aen

de olie een gedeelte der zachtheid bijzetten : zo

zijn de oliën , op deze wijze verkregen , altoos

dunner en minder zacht. Men moet zich , in dat

geval, ook inzonderheid wachten, voor het aen-.

branden; op dat de olie geenen branctigen reuk-

kebbe. Ook oordeelt men , dat de oliën uit ge*

rooste zaeden veel fpoediger garstig worden.

§. 754» Indien de vette oliën lang bewaerd

Worden, bederven 'zij en worden garstig • haerzuur

ontwikkelt zich en geeft haer eenen fcherpen fmaek

en bijzondere reuk. Dit bederf gebeurt gewoonlijk

fpoediger, of langiaemer , in de omgekeerde rede van

liacr bevriezen. Maer wanneer deze oliën in zeer

dunne laegen aen de lucht worden blootgefield; öm
«ai*
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zuigen zij derzelver zuurftoffe, oxigeen^ in, en

veranderen in eene dikke, wasehgelijke (toffe. Dit

zelfde wordt nog fpoediger bewerkt door de zuu-

ren; vooral door liet overgezuurde , oxï'geneei de ,

zeezoutzimr. Op deze wijze wordt , met het ver-

fterkte , geconcentreerde , volkomenc zwavelzuur

,

door enkel wrijven, de zogenaemde zuure zeep ,

Sapo acidus, bereidt.

§• 755* Wanneer de vette oliën, op haer

zelve, ter kooking toe verhit worden; dan verdik-

ken zij ook, en dit gefchiedt veel fpoediger, wan-

neer zij met metaelkalken gekookt worden ; vermits

zij dezelven van een gedeelte haerer zuurftoffe,

exigeen, berooven en daerdoor dikker worden. Op
deze wijze bereidt men uit de lijnolie met loodkalk

het zogenoemde olievernis; hetwelk alsdan eerder

droogt, en dus tot het verwen gefchikter is.

§. 756. De vette oliën hebben geene bijzon-

dere werking op de aerden ; maer wel op de loog-

zouten, die zich, in den bijlenden ftaet, met de

vette oliën veréénigen tot plantzeepen, Sapo ve-

getabi/is. Ten dezen einde wordt eene bijtende,

vuurvaste loog dezer zouten , eenigen tijd a met eene

vette olie gekookt. De zeep is in het water ontbind-

baer , en wordt door de zuuren , die de olie weder-

om uitfeheiden, ontleedt. Met de foda verkrijgt

men drooge zcepen; maer die met de potasche be-

reid zijn,* trekken altoos de vochtigheid der lucht

in. De ammoniakzeep wordt alleen door eene

aenhoudende wrijving bereidt.

§. 757. Zo wel de vette , als ook de vlng-

tige oliën ontbinden met behulp der warmte, zeer

gemakkelijk , de zwavel , en vormen daer mede

B 4 eene
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eene bruine, taeije vloeiflofïe. Wanneer twaelf dee*

len eener vette olie gefmolten worden, in een ver*

glaesd , aerden vat , met een deel zwavel ; dan wordt

deftofte, hieruit voortgekomen , de zwavelbal*

5EM van roeland , Balfamum fulphuris Rulandr,

genoemd. In deze bewerkinge zwelt de doffe vrij

aenmerkelijk en ontvlamt dikwils. Op deze wijze

,

worden ook de zwavelbalfems met vlugtige ,
gedc*

ftMeerde % ietherifche , oliën bereidt; roaer deze ont-

vlammen veel ligter, en verwekken dikwils wezent-

lijke uitberftingen.

S--7J8. Wanneer zulke zaeden, die veel vet-

te olie onthouden, met bijvoeginge van een weinig

water in eenen mortier, gefhmpt of gekneusd word-

den ; dan verkrijgt men, de ftoffe uitpersfende,

eene witte, melkagtige vloeiftoïïe , plantenmelk ,

Emulfum , genoemd. Het ftampen is hier eene

voortduurende persfing, waerdoor de vette olie uit

de zaeden wordt uitgedrukt , en door de medewerking"

der meelige en flijmigedcelen, die teffens uitgefchei*

den worden , in Jiet water eenigen tijd ontbonden

blijft.

§. 7$9< Des aaietternin is de verééniging der

famenftellende deelen in de plantenmelk vrij zwak

en de olie, benevens de meelige deelen, fcheiden

zich , door- het ftilflaen , allengskens van het wa-
ter af; evenwel kan door het fchudden de voorige

verééniging wederom herfteld werden.. Ook ver«*

öorzaekeii 'de flijmige deelen , dat de plantenmelk;

fpoedig begint te gisten ; alzo dit, op heete zomer-

dagen , fomtijds. in weinig uuren gebeurt. Van wei

gens. de vette olie wordt si} ook garstig.

XCVI5X
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XCVII. Van het wasch, de harseen, de
BALSEMEN Cll ÜÜMSOQRTEN.

§. 760. Het wasch, Ccra 9 heeft, in zijne

tigenfchappen, vcele overeenkomst met de vaste,

vette oliën , en gedraegt zich evenééns in het vuur

en in zijne vevéénigingen. Het wasch is , van na-

tuure, wit en ontleent zijne geele kleur alleen van

den honig, van welke het ook door het bleeken in

jrie lucht, en door het overgezuurde , oxigeneerde , zee-

zoutzuur, wederom kan beroofd worden; wanneer

het den naem verkrijgt van maegdenwasch , Cera

rirginea,

§. 761. Het gemeene wasch wordt door de

bijen gefcheiden uit de bloemen der planten. Daer

zijn evenwel ook eenige plantdeelen , die het , in

grootcr menigte, onthouden; derwijze, dat het,

door de kooking alleen, uit dezelven kan gefchei-

den worden. Van dezen aert is het groene wasch,

Uit de besfen van den waschboom , Mirica cerifera
,

bereidt, het welk de vetten oliën nog nader bij-

komt. Daer is, in Westïndïèn , ook eene foortvan

bijen j die zwart wasch bereiden, het welk zijne

kleur, door het bleeken , nimmer verliest.

§. 762. De gojyIj Gummi , is een verdikt

vocht van verfcheidene gewasfen, die ze, of van

zelve, of door kwetfing van den basr, uitzweeten.

Haere kleur is gewoonlijk wit of geela'gtig, zeld-

faemer bruin of rood. Zij wordt door het water

ligt ontbonden en vormt daermede een slijm, Mu-
cilago. Door den wijngeest, Alcohol , Aether , de

vlugtige en vette oliën, wordt zij niet aengetast. Un
(lijm , door het kooken, uit eenige andere plantdec-

,
B 5 len,
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len, als de Hcemswortel, Althéa , de Queezae-

den, enz. afgefcheiden, gelijk ook het Hij ffel, zijn,

fcheikundig, niet onderfcheiden van de gom , in het

water ontbonden.

$. 763. De harssen, Refina^ zweeten uit de

planten op dezelfde wijze, als de gom. Zij zijn ont-

vlambaer; onder het verbrraiden eenen Merken, eigenen

ïeuk , verfpreidende. Inden zuiveren wijngeest wor-

den zij volkomen ontbonden en vormen daermede

de gekleurde ontbindingen en uittrekfels , of zoge-

noemde tinctuur en , Tinchira. Quintessentzen,

Esfentice -en elixeeren , Elixiria. Bijna uit elke

plante konnen de harsfige deelen met den zuiveren

wijngeest uitgetrokken en bijgevolg eene tinctuur

daervan bereidt worden ,welke , door bijgevoegd wa-
ter, het hars der plante zuiver laet uitvallen, en dit

noemt men alsdan een geestig uittreksel, Ex-
trcMum fpiriiuofum. De harsfen worden desgelijks

ontbonden in de vette en vlugtige oliën; met de eer-

Hen , de vernisfen en met de laetften de kunstbalfe-

men vormende. Ook kan men uit veele harsfen,

door de overhaeling, deftillaüe , met water, eene

Vlugtige, atherïfchtr, olie affebeiden.

§. 764. De balsemen, Balfama , verfchillen

van de harsfcn enkel door hunne vloeibaerheid, en

hierdoor, dat zij eene grootere hoeveelheid van

vlugtige olie bezitten , waerdoor zij eenen fterke*

ren reuk en eenigen fmaek hebben. Alle natuurlij-

ke harsfen zijn, bij hunne wordinge , balfemen ge-

weest en, alle balfemen konnen, door eene kun-

dige betooving van haere vlugtige olie , in harsfen

veranderd worden.

§. 765. Gqmharssen, Gummirefina , zijn

zulke
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fulke verdikte , natuurlijke plantvochten , die uit

hars en gom zijn famcngelkld. Men verkrijgt deze

ligchaemen door de kunst, wanneer deplantdeelen, in

verdunden, zuiveren wijngeest geftoofd, gedigereerd*

worden, ch men den wijngeest daerna verdampt. Hier

van daen is het, dat vcele tincUiuren eigcntlijke

gomharsfen onthouden.

§. 766. Van de voormelde ligchaemen is nog

onderlcheiden het veerkrachtige hars , of

caoutchouc, zijnde het verdikte Tap eener Westin-*

difche plantc, Jatropha elaftka genoemd. Hetzelve

wordt noch door het water, noch door den wijn-

geest, door de vette oliën maer fomtijds ; doch door

den vlugtigen wijngeest, Acthcr , alleen, volkomen

ontbonden. In het vuur fmelt het tot eene fmee-

rige (toffe, die niet wederom vast wordt. Van

natuure is het witiigtig geel en werdt, kunflïg, door

den rook geverwd. Met deze zelfftandkbcid heeft

het verdikte fap uit de maerentakbesfen , Vifcum al*

buw 9
geperst, veele overeenkomst.

XCVIII. Van de kamfer.

§. 767. De kamfer, Camphora, is eene bij-

fcondere (toffe , die een famenflellend deel van veele

riekende planten uitmaekt. De meesten derzelven

bezitten ze in eenè kleine hoeveelheid, en ze wordt

voor het grootftc gedeelte maer verkregen , door

cene vrijwillige affcheiding uit baere vlugtige oliën.

Maer de kamferlaurier, Laurus Camphora^ de
kaneellaurier , Laurns Cinnamomum , en de

kamferboom van Sumatra , bezitten deze (toffe in

jroote hoeveelheid ; derwijze , dat zij niet alleen

uit
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uit derzelver hout en wortel uitzweet ; maer ooi; door
de opdrijving, fublimatie^ menigvuldig uit dezel-

ven wordt verkregen. De kamfer, die in Eu-
ropa verkocht wordt, komt allegaer van de Japanfiht
kamferlaurier.

§. 768. De kamfer heeft eene witte kleuren
een kristallig weeffel. Zij heeft eenen eigenen , (ter-

ken reuk, en vervliegt in de warmte des damp-
krings; zonder iets achter te laeten. In de gello-

tene vaten ftijgt ze geheel en al naer boven, fu-

blimeert) zonder verandering. Zij is eigeniiertig

ligter, dan het water, het welk 'er niet het minde
van ontbindt. Maer in den wijngeest, de vlugtige

en vette oliën, wordt zij ligt ontbonden.

§. 769. Desgelijks ontbindt zich de kamfer

in de mijnftofFelijke, mineraele, zuuren. Wanneer men
overeen deel kamfer, twaelf deelenfalpeterzuur, agt-

mael overhaelt ; dan verkrijgt men een droog, zuur

zout, het kamferzuur, Acïdum camphoricam ,daer-

ftellendc ; het welk in zijne eigenfchappen met het kla-

verzuur, veele overeenkomst heeft. Met potaerde

gemengd en overgehaeld , verandert de kamfer in

eene geele olie , kamferolie , Oleum camphora , ge-

noemd; welke, behalven de vloeibaerheid, van de

kamfer zelve niet verfchilt.

XCIX. Van de suiker.

§. 770. De suiker, Saccharum , is eigent-

lijk eene witte kristallijne ftolFe , die men door ver-

damping en behoorlijke zuivering verkrijgt uit het

uitgeperste fap van het gemeene fuikerriet. Men
kan echter even zulke fuiker ook bereiden uit het

fap van veele andere planten ; gelijk zijn de manna

Sn de honig, welke, na behoorlijke zuivering, van

de
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<te gewoone fuiker, fchcikundig , niet verTchillen.

§. 771. De fuiker heeft, in haere nlgemeene

eigenfehappen , eenige overeenkomst met de zouten.

Zij heeft eenen eigenen zoeten fmaek, ontbiiuit zich

ligt in het water en in den wijngeest, en maekt,door

haere vereniging ,de oliën ontbindbaer in het water.

§. 77t. Wanneer een deel fuiker, overge-

haekl, gedefinieerd , wordt met drie deelen falpeter-

zuur en, zo dra 'er geene falpeterlucht
, gas 9

meer overgaat, wederom op nieuws met drie deelen

falpeterzuur overgehaeld wordt; dan zet zich, in het

overblijffel , een wit ,gekristallizeerd zout aen,HET

fuikerzuur, Acidum facchari , daerftellende. Het

falpeterzuur wordt in deze bewerkinge voor] eert

gedeelte ontleedt; zijne zuurftofte , oxigeen , ver*

lénigt zich met de fuiker, het fuikerzuur vormend©

De falpeterlucht, gas, gaet heen en het overige fal-

peterzuur gaet in den ontvanger over.

J. 773. Het fuikerzuur vormt regelmaetïge,

vierzijdige, kantzuilige kristallen, en heeft eenen

fcherpen, niet onaengenaemen zuuren fmaek. In

twee deelen koud water ontbindt het zich volkomen,

jnet eenige verknapping. In geilotene vaten, op

zich zelve, verhit, ftijgt het gedeeltelijk naer bo-

ven, fMimeert, in de gedaante van een wit poe-

der en ,
gedeeltelijk wordt het ontleed , gaende

als brandig fuikerzuur in den ontvanger over.

§. 774. Het falpeterzuur veréénigt zich met

de vuurvaste loogzouteu , tot onzijdige zouten , die

in warm water ligt ontbonden worden , zich met
het zuur laeten overzadigen, alsdan ligt in zui-

lenvormige kristallen fchicten en , eindelijk , door

het vuur ontleedt worden, het loogzout, In den

miU
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milden flaet, achterlaetende. Met het ammoniak wordt

'•er een onzijdig zout geboren, het welk insgelijks

vierzijdige zuilen vormt, in de lucht vervalt en,

in het vuur, gedeeltelijk wordt opgeheven, gefu~

hlimeerd) en gedeeltelijk ontleed.

§. 775. Onder alle alkalifche grondftoffen ,

heeft de kalkiierde met het fuikerzuur de naes-

teverwandrchap. Het middenzout, daeruit ontftaen-

de , is door het water bijna niet te ontbinden , en

het zuiver fuikerzuur zo wel, als de fuikerzuure

onzijdige zouten, leveren de beste middelen om de

kalkiierde te ontdekken. De fuikerzuure kalkaerde,

wordt allerbest bereidt , door het kalkfalpeter met

fuikerzuur te ontleden.

776. De zwaeraerde en de bitteriierde bae-

ren, met het fuikerzuur, middenzouten , welke,

inner bij de overmaet van het zuur , in het water

ontbindbaer zijn; alsdan laet zich het eerite ook

fcrïstallizeeren. De fuikerzuure aluinaerde is eene

geeliigtige, en kristallizcerbaere , in de lucht ver-

vloeijende (toffe.

§. 777. Het fuikerzuur veréénigt zich met,

bijna, alle metaelen, met dezelven middenzouten

vormende , welke bezwaerlijk zijn te ontbinden.

Het fuikerzuure kwikzilver bezit, aen 'het vuur

blootgefteld zijnde, eene donderende eigenfehap.

C. Van het klaverzuuring zout.

§. 778. De klaverzuuring, Oxalis AcetQ-

feïïa , de veldzuuring, Rumex acetofa, en mis*

fchienalle, waerlijk zuur ünaekende planten, ont-

houden een zout, het welk door de verdamping en

rust *
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rust, uit het fap dezer planten, in kristallen fchiet,

en hctEicEN zout, Sal csfentialis , dezer planten,

doorgaende wordt genoemd. Om hetzelve uit de

klaverzuuring, of veldzuuring , te bereiden, wordt

het verfche fap der plante, tot de lijvigheid van ho~

nig verdampt zijnde, gegoten in ecne glazen vies

met eenen engen hals., en boven op eenige olijven-

olie gegoten. Dan zet zich, na verloop vaneeni-

ge weeken, eene korst af, die het klaverzuuring»

zout, Sal acetofella , is. Uit het overgeblevene

fap , kan men , de bewerking herhaelende , nog

meer zodaenig zout verkrijgen.

§. 779. Het klaverzuuringzout is een zuurag*

tig onzijdig zout, beltaende uit potasche , met een

eigen zuur overzadigd. Het fchiet in kleine , bla-

derige kristallen , wordt in zes deelen heet water

volkomen ontbonden en blijft in de lucht onveran-

derd. Om het te ontleden , wordt in deszelfs ont-

binding, door het water, eenige falpeterzuure zwaer-

aerde gegoten ; dan verëenigt zich het klaverzuur

met de zwaeraerde en het falpeterzuur met de pot-

asche. Vervolgens wordt de nedergeplofte klaver,

zuuring-zuure zwaeraerde ontleedt , door ze op zwa-

velzuur te laeten ftooven , digereeren,

§. 780. Eertijds hield men het klaver-

zuuringzuur, Acidum oxaHcum, voor een eigen

zuur ? van het fuikerzuur verfchillende ; doch thans

heeft men door proeven beweezen , dat deze beide

zuuren , naer alle hunne eigenlchappen , in niets

verfchillen; de benaemingen van klaverzuuringzuur

en fuikerzuur van gelijke betekenisfe houdende en

gebruikende.

01.
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Cl. Van het benzoë -zuur,

§. 781. De BENzoë, Benzoë , onthoudt eeri

bijzonder zuur zout, in den vrijen ftaet, het ben-

zoc-zuur , Acidum benzoicum
,
genoemd; hetwelk

langs verfcheidene wegen ,* uit dezelve kan verkre-

gen worden , waervan de besten zijn , de twee vol-

gende : Men laet de benzoë , bij eene maetige warm-
te fmclten in eene aerde kolv, met een kegelvormi-

gen papieren , of leemaerden hoed bedekt; dan ver-

heft , fubllmeert , zich het zout in fijne witte kris-

tallen, welke ook benzoc bloemen, Flores benzoes^

genoemd worden. Of, de benzoë, tot poeder ge-

ftooten , wordt , met versch gebluschte kalk int

water gekookt, het vocht doorgezegen en verdampt;

vervolgens doet men in de verkoelde loog eenig

zeezotitzuiir, en het benzoëzuur ploft, als een wit

poeder , neder.

§. fó&* Het benzoëzuur heeft eenen braa-

denden , eigenen fmaek , en vormt dunne kristallen*

als zijde blinkende, die in de lucht onveranderd

blijven. In koud water wordt het bezwaerlijk ont-

bonden; veel ligter in heet water en in den wijn-

geest. In geflotene vaten , aan het vuur blootge*

üeld^ftijgt het geheellijk, en zonder ontleding naer

boven. In aenraekinge met de lucht, verbrandt het

met eene vlamme en onder eenen aengenaemen reuk.

£)oor het falpeterzuur wordt het weinig veranderd*

§. 783. Met de loogzouten vormt het ben-

zoëzuur onzijdige zouten , die in naeldvormige

kristallen fchieten en , in de lucht , de vochtigheid

aentrekken , of vervallen. Met de kalkiierde baert

het een middenzout, het welk in het water volko-

me&
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Ürèn ontbindbacr is en eencn zoetagtigen fmaek

fcceft. Alle deze zouten worden door het vuur ont-

leedt.

J. 784. Veele andere harsfen en balfemen

leveren ook een benzoëzuur, gelijk de balfem van

P*ru 9 ToIedo 9 de Storax , enz. .

CII. Van het citroen zuur.

5. 785. Het Citroe'nfap iseigentlijk uit vierdee-

ren famengcfteld : uit het eigentlijke citroenzüur*

Acidum citricum ; uit het appelzuur ; uit het slijm en
uit water. Het zuiver citroenzüur wordt , op dê

Volgende wijze, uit hetzelve verkregen : Men werpt

zuiver krijt ia een verwarmd , zuiver citroenfap ; daa

verédnigtzich het citroenzüur met het krijt, tot eert

onöplosbaer middenzoüt ; terwijl de appelzuUre kalk-

aerde ontbonden blijft. Het afgefchèiden neder-

ploffel laet men vervolgens met verdund zwavelzuur?

ftooven, aigereeren^ en men verkrijgt alsdus, door

het verdampen der afgezonderde vloeiftoffe , het zui*

ver citroenzüur in kristallen.

§. 786. Het citroenzüur vormt met de loog-

zouten kristallizeerbaere , vervloeijende, onzijdige

zouten ; doch met de alkalifche aerden , onkristal-

iizeerbaere middenzoilten. Het onderfcheidt zich

van hét wijntteenzuür , voornamelijk , hierdoor ,

dat het digestivzout 'er niet dóór wordt ontbonden,,

ftlet falpeterzuur gekookt , verandert het in fui-

kerzuur.

II Deel. C Cl II,
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CIII. Van het appelzuur.

$. 787. Het appelfap bezit een eigen zuur ,

HET appelzuur , Acidum malicum , het welk 'er ,

op de volgende wijze, uitgefcheiden wordt: Men
verzadigt eene zekere hoeveelheid van versch ap-

pelfap met potasch , zijgt de loog door en drup-

pelt 'er, zo lang, azijnzuurlood in, als 'er iets

in nederploft. Dit uitgezoette of uitgeloogde neder-

ploffel laet men met verdund zwavelzuur ftooven,

digereeren, en giet daerna het vocht af, welk het

zuiver appelzuur daerftelt.

§. 788. Het zuiver appelzuur laet zich nim-

mer kristallizeeren. Met falpeterzuur, op nieuws,

gekookt, verandert het in fuikerzuiir. Met de loog-

zouten vormt het vervloeijende onzijdige zouten.

Met de kalkaerde volkomen verzadigd is het midden-

zout, daar uit geboren, in het water niet ontbind-

baer, en daerëntegen ligt ontbindbaer, wanneer,

het appelzuur, met de kalkaerde onvolkomen is ver-

zadigd.

§• 789. Door het appelzuur wordt het ijzer

gemakkelijk ontbonden. Wanneer men in versch

appelfap ijzervijlfel laet ftooven , digereeren ; dan

verkrijgt men eene bruine ontbinding , welke , op

zich zelve, door de verdamping verdikt, het zoge-

noemde APPELZUURE IJZERUITTREKSEL , ExtraC-

tum martis cum fucco pomorum , en met wijngeest

veréénigd, de appelzuure ijzertinctüur , Tinc-

tura mortis cum fucco pomorum , daerftelt.

5. 790. Buiten de appelen , zijn 'er nog veele

1 andere zuuragtige vruchten en besfen , die het ap-

pelzuur onthouden als een deel van haere famenftel-

iinge
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lïnge; altoos meer, of min, met citroenzuur en

wijnlteenzuur vermengd. Zodaenige zijn : de ber-

berissen, SLEEPRUIMEN 9 AELBESSEN, KERSSEN ,

FRAMBOISEN , AERbBEZIEN , BRAEMBEZIEN , etJZ*

Uit alle deze kan het appelzuur, volgens de be-

ichrevene wijze, (§. 787.) afgefcheiden worden#

CIV. Van het galnotenzAur.

§. 791. Men kent reeds, federt langen tijd

5

de bijzondere eigenfehap van fommige plantdeelen,

die men de samentrekkende, adftrhtgeerende ,

noemt. Deze eigenfehap werd altoos toegefchre*

ven aen een bijzonder famenftellend deel , het welk

men de samentrekkende grondstoffe , Princi-

pium adftringens , noemde; doch in onzen tijd heeft

men , door laetere proeven betoogd, dat deze grond-

ftoffe van eenen zoutagtigen en, naer alle waer-

fchijnlijkheid , van zimren aert zij. De plantdee-

Jen, dezelve in meerder hoeveelheid bezittende *

zijn : verfcheidene basten van boonten , als de ei»

kenbast; voorts de theebladen, die van de Sumach f

Rhus ; doch boven anderen de galnooten, waervan

zij ook den naem van galnootenzuur, Acidutft

gallaceüm , draegt.

§. 792. Zo wel het water, als de wijngeest,

lieemen het galnootenzuur, uit de planten, tot zich,

en de opgietfels en uittrekfels daervan gemaekt,

ondeiTcheiden zich allegaer door eenen eigenen

,

famentrekkenden fmaek ; als ook hierdoor, dat zij

de metaelen, uit hunne ontbindingen ,.nederploffen £

en zulks onder bijzondere verfchijnfelen* Dus

ivordt het goud en zilver door dezelvea néderge*

C * ploft %
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ploft in de* metaelgedaentc; maer de overige me-

taelen in verfcheidene kleuren. Het meest van allen

is bekend, de zwarte nederploffing des ijzers uit

het ijzervitriool , met een opgietfel van galnooten ,

bewerkt; welke, nevens het overige vocht, met

een weinig gom gemengd, onder den naem van inkt,

gebruikt wordt.

§. 793. Alle deze nederploffingen konnen be-

fchouwd worden
?

als middenzouten. Door de mijn-

itorTulijlce , minerale , zuuren worden alle deze ne-

derploffingen wederom ontbonden , en daerëntegen

door de plantzuuren niet aengetast; weshalven de

azijn, zonder eenig nadeel, in de inkt kan gedaen

worden , om ze voor den fchimmel te bewaeren.

§. 794. Om het zuiver galnootenzuur te

verkrijgen , worden de geftampte galnooten met

agt deelen k.oud water overgoten en , na eenigc

•dagen dus gedaen te hebben , het wijngeele op-

gietfel afgegoten en op eene warme plaets ge-

field; wanneer, zich, na verloop van eenige maen-

den, eene bruine ftoffe affcheidt, welke men met

wijngeest, Alcohol', overgiet , en het kleurig uit-

trekfel > of de tinctuur, vervolgens, ter droogte

toe, doet verdampen. Op deze wijze verkrijgt men
dit zout in kleine kristallen.

§1 795. Het galnootenzuur heeft eenen zuu-

ren fmaek, verwt het lakmoes uittrekfel rood, en

bruischt op met de luchtzuure loogzoiren. Door
anderthalve deelen kookend water en vier deelen

wijngeest wordt het volkomen ontbonden. Op
zich zelve, in geflotene vaten, overgehaeld, gede*

ftilleerd, levert het eenig zuuragtig water, phleg»

ma en een droog, om hoog gedegen

,

gejublimeerd*

zout %
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zout,aen het benzoëzuur gelijk in gedaente; doch,

in zijne eigenfehappen zich gedracgende als bet

galnootenzuur zelf. Met falpeterzuur gekookt,

wordt bet galnootenzuur, bijna geheel, in fuiker-

zuur veranderd.

CV. Van de overige zouten, welke de

PLANTEN, IN DEN VRIJEN STAET ,

ONTHOUDEN.

§. 756. Behalven de reeds gemelde zouten,

onthouden bijna alle planten nog eenig vuurvast

Joogzout, het welk 'er door ftooving , digeflie^ met

zuuren , uit kan verkregen worden. Verders , ont-

houden fommige planten, dikwijls, bij toeval, ook

mijnftoffelijke , minerale , onzijdige en middenzou-

ten; als, bij voorbeeld , het falpeterzuur uit 'de

zonnebloem, den tabak, de bernafie, enz. \ het keu-

kenzout, uit de zeeplanten; het dubbeldzout, uit

het duizendblad, of de Haezengerwe en uit eenige

reuk of fpecerijplanten ; het zout van Q/auber uit

de TamarisatS) enz.

•

CVI. Van de houding der planten en
VAN HAERE DEELEN , IN EENE HOO-

GERE WARMTEMAET.

§. 797. Alle, tot hiertoe, aengeftelde proe-

ven hebben geleerd, dat de planten, in een fterk

.
vuur bewerkt , zich , ten opzichte der veranderin-

ge, welke zij ondergaen, op tweederlei wijze ge-

dragen: ook, heeft boerhaeve dezelven , uit dien

C 3
'"

hoof-
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hoofde, in twee foorten verdeeld. Om de planten,

naer deze wijze, te onderzoeken, worden zij, zon-

der bijvoegfel , in eenen glazen kromhals , allengs-

kens , tot aen het gloeijings-punt verhit , en de

voortbrengfels, die bij de verfcheidene maeten van

warmte, in den ontvanger overgaen, afzonderlijk

bewaerd.

§. 798. Alle planten der eerfte foorte leveren

op deze wijze

:

1.) Het natuurlijke water der plante ,met de reuk-

ftoffe en, naer omftandigheden , ook met de vlug*

tigé olie veréénigd.

a. ) Eene bruine, brandig riekende, zuure vloei-

ftoffe, die, van tijd tot tijd, bruiner en einde-

lijk zwart wordt,

3.) Eindelijk eene zwarte,brandigriekende olie. On-
Öer dit laetfte tijd (lip , ontwikkelt zich ook eene groo-

te hoeveelheid van brandbaere en koolenzuure lucht,

gas, en ten laetften , bij het fterkfte vuur, gaet

'er geene geringe hoeveelheid van koolenznur am-

inoniak over, In den kromhals blijft eindelijk eene

bJoote koole terug.

§. 799, De vloeiftofFe , allereerst verkregen ,

is het natuurlijke Water der plante (§. 700.) 5 be-

halven, dat het, ïh dit geval, dikwils, eenigfmts

door de overige voortbrengfels reeds is verontreinigd.

Het tweede voortbrengfel is een waer zuur; doch
hetwelk ook niet. aldus, gelijk wij het verkrijgen,

in de planten was onthouden ; maer eerst geboren

wordt uit de flijmige en olieagtig'e deeiën, in deze

hoogere warmtemaet verbrandt en, voor een gedeelte,

iqox de zuurftoffe, Qxigm> van het natuurlijk

2

wa*
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water der planten , in zuur verandert. Dit zuur, het

welk men, in grooter hoeveelheid kan verkrijgen

uit de vastere plantdeelen , als hard hout enz» wordt

door de nieuwe Scheikundigen genoemd: het bran-

dighoutzuur, Acidum pyro- lignofum. In de ge-

meene famenleving noemt men het den houtazijn.

De brandige reuk van dit zuur fpruit, voor het

grootfte gedeelte, uit de brandige olie, die 'er me-

,de veréénigd is, en van welke het zelve, gedeelte-

lijk, door eene herhaelde overhaeling, destillatie ,

kan gezuiverd worden.

§. 800. De brandige, of zogenoemde em*

pyreumatifche olie , Oleum empyreumaticum , op het

laetst met het brandige zuur overgaende, wordt, zon-

der twijffel, eerst onder de bewerking geboren, en

verfchilt , waerfchijnlijk , van de vlugtige oliën , al-

leen door eene grooter hoeveelheid van koolenftoffe,

die zij in haere famenflellinge onthoudt. Door eene,

op zich zelve, dikwils herhaelde overhaeling, dei*

filiatie , worden deze brandige oliën kleurloozer,

fcheiden telkens een weinig zuur uit, en laeten een

weinig koole achter ; wanneer zij dan ook in den

wijngeest , volkomen , konnen ontbonden worden.

$. 801. Het koolenzuur ammoniak, dat bij

het laetfte , fterke , gloeijende vuur , uit de planten

verkregen wordt , is ook een bloot voortbrengfel.

Alle famenftellende deelen van het koolenzuur en

ammoniak zijn reeds in de planten tegenwoordig

en worden maer, bij deze warmte, vrij gemaekt;

om zich , naer de omftandigheden , te konnen ver-

éénigen.

§. 802. De doode kop, in deze bewerkinge

C 4 over-
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overgebleven, is eene zwarte zelfftandigheid , aett

welke men den naein van koole geeft. Deze kooit

,

al wordt zij, in geflotene vaten, ook nog zo lang

jn het vuur gehouden , verandert niet verder. Doch>

in aenraekinge met den dampkring, verbrandt zij,

met eene witte vlamme: bijna drie vierendeel van

dezelve verédnigen zich met het zuur tot luchtzuur

en 'er blijven
.

'
macr potasch , of foda, kalkaerde

en metaeldeeltjes over. Dit overblijffel noemt men
PE PLANTi NASCH.

§. 803. Alle plantdeeleh cler zoogenoemde

cerfte foort en derzelver waterige mttrekfels ge-

draegen zich op deze wijze; behalven, dat de laetv

ften minder water , meer brandig z'uur en olie gee-

ven , nevens eene koole , die , bij haere verbran-

dinge, veel potasch en weinig aerde onthoudt. In-

dien echter eene plant, vooraf, door lange afkoo-

king, volkomen uitgekookt en dan overgehaeld,

gedeftilleerd, wordt ; dan verkrijgt men weinig zuur

en olie, nevens- eene koole, die verbrand zijnde,

geene potach , maer Hechts eenige aerde en metaei*-

deelen achterlaet.

§. 804. De asch , welke men verkrijgt door

het verbranden der 'gemeene plantkoolc, cf ook

regtftreeks, door het verbranden der verfche plant-

deelen in het open vuur, beftaet uit zoute, aerd-

agtige en metaelagtige deelen; die evenwel niet al-

toos dezelfden, noch ook altijd in dezelfde evenre-

digheid , tegenwoordig zijn. De zoutdeelen wor-

den, door eene ontbinding in water, doorzijging

en daeröp volgende verdamping, van de overigen

gefcheiden.

• §. £03.. V'it de^e. verhouding der uitgetrok-,

ken%
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Vene en uitgekookte planten, in de drooge over-

hacliag, dejlillatie , kan uien befluiten.

i.) Dat zo wel de brandige zuuren en de bran-

dige olie, als ook , v<>or het groottte deel , de pot-

asch hun beftaen untleenenvan die deelen der plan-

te, welke in het water ontbonden worden.

2.) Dat de gemeene koole beftact air eene eigene

gelfftandigheid , die met potasche , aerdé en metaei-

deeltjes veréénigd ia.

3.) Dat deze zelfstandigheid, welke, tot nu toe,

nog niet is ontleed geworden, en welke de grond-

ftofte van het koolenzuur uitmaekt , in de planten

reeds, vooraf , beftaen heeft, en een waer uitbreng-

fel, edudt 1 is. Men noemt ze de koolenstoffe ,

Carbonium,

§. 806. Alle planten, verre van de zoute

wateren groeijende, onthouden inhaere asch
, groot-

ftendeels potasch; maer zulke, die aen het ftrand

der zee en van zoutmeiren groeijen , leveren , op

deze wijze foda en , deze zelfde planten , wederom

verre van de zee aengekweekt wordende, leveren

ook dan macr potasch. Het- grootfte gedeelte van

potasche en foda 9 in den koophandel voorkomen-

de, wordt, op deze wijze, uit de plantasche ver-

kregen.

§. 807. Dfech de fida en potasch , op deze

wijze, uit de planten verkregen, is niet zuiver;

maer gewoonlijk met, meer of min, dubbeldzout

,

Glauberzout, keukenzout, enz. vermengd. Gin 'er

deze zouten van aftefcheiden , ontbindt men de pot-

asch , of foda, in water, verdampt de doorgezi|g<Je

loog, gelijk het behoort, en laet ze daerna verkoe-

len ; dan fchieten deze onzijdige zouten in kris-

C 5 tal-
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tallen, en het loogzout blijft, bijna zuiver, in de

loog over.

§. 808. De plantdeelen onthouden in hun-

ne asche, niet altoos dezelfde hoeveelheid van zout;

de hardere, vastere deelen
, gelijk de harde houtfoor-

ten ,
geeven daervan meer, dan de weeke plantdee-

len. Nogthans zijn 'er onder deze laetften, die

hierin , met de houten , bijna gelijk ftaen , als : het

varen - wijfke , Pteris aquilina , de alsem en meer

andere. De gemeene potasch, Cineres clavellati ,

gezuiverd zijnde, is altoos een zelfde zout, uit

welke plame zij ook bereid zij; waeruit blijkt, hoe

onnut en overtollig de potasehen zijn , uit verfchei-

dene plantaschen bereid, welke voormacis, onder

den valfchen naem , van eigene zouten, Sales

*sfentiales 9 in de geneeskunde gebruikt werden.

§. 809. Men had eertijds , in de artfenijwin-

kelen , nog eene bijzondere foort van deze, zoge-

noemde, eigene zouten , welke op de volgende wijs

bereid werd: Men verbrandde de planten, in eene

ijzeren pan , met zodaenig een dekfel voorzien , tot

asch en loogte het loogzout uit. Deze zouten

,

werden, naer hunnen uitvinder, genoemd tache-

hiaensche zouten, Sales Tacheniani. Dewijl de

aschwording der plante bier niet volkomen ge-

fchieden konde; zo onthielden* deze zouten nog

iets van de brandige olie en waren ook nimmer ge-

heel wit. Doch indien men deze asch, gelijk fom-

mige wilden, voor de uitlooging, in eenen kroes

liet uitgloeijen ; dan was het alsdan verkregen zout

toch verder niets, als eene waere potasch.

§. 810. Buiten deze Tacheniaenfche zouten,

heeft men in de artfenijwinkelen nog de zogenoem-

de 3
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de, MET ZWAVEL BEREIDE PLANTZOUTEN, Safes

esfentia/es cum fulphurt parati. Om deze te berei-

den , laet men gelijke deden vaneen, zogenoemd*

eigen plantzout, met zvvavelbloemen imelten en

nog eenige uuren lang wel door gloefljen; waeröp de

verkregene (toffe in het water wordt ontbonden

,

doorgezegen, verdampt en door verkoelinge tot

kristalfchieting gebragt. Vermits de zwavel, in

deze bewerkirage, geheel verbrand wordt: zo be-

zeft men rasch, dat deze, zogenoemde, met zwa-

vel bereide plantzouten, niets anders, dan dubbeld

zout zijn. Men moet zich derhalven wel wachten,

om dezelven , in de artfenijwinkelen , met de gemee*

ne plantzouten, zonder zwavel bereid, door ver-

gïsfing > niet te verwislelen.

$. 8 ii. Wanneer alle zouten, door het uit-

loogen,uit de plantasche zijn uitgetrokken; alsdaa

blijft 'er nog over een poeder, beftaende uit kalk?

fomtijds uit eenige pleisteraerde , gtj'ps
9 en, uit

zeer weinig metaelijzer en bruinfteenkalk.

§. 812. De planten, door boerhaeve tot

Zijne tweede foort gerekend , leveren , op zich z<el-

ve , even zo droog , als bovengezegd is , overge-

haeld, gedeftilfeerd , zijnde:

1.) Het natuurlijke water der plante, hetwelk

bijna altoos eenen kwaeden reuk heeft.

2.) Eene zeer Hinkende, brandige olie.

3.) Een mild , vlugtig loogzout , 'm eene vloei-

baere en drooge gedaente.

Als overblijffel verkrijgt men eene half inéén-

gefmoltene koole, welke, verbrand zijnde, geen

zout, rnaer flechts aerde en metaelagtige deeltjes

onthoudt.

S- 813.
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S. 813. De wording dezer voortbrengfelen

kan maer, op dezelfde wijze, als bij de planten der

eerde foorte , verklaerd worden. Dat hier geene

vuurvaste loogzruten en alleen vlugtig loogzout ge-

boren wordt , hangt waerfchijnlijk af van de ver-

fchillende evenredigheid der gronddoffen, welke de

planten dezer beide fooiten famenitellen. De koole

van de planten dezer foorte is moeijelijker, dan die

van de planten der eerde foorte , tot asch te bran-

den; hierin meer overeenkomst hebbende met de

kooien van dierlijke deelen.

§. 814. De meeste bekende planten behoo-

Ten tot de eerde foort; maer tot de tweede foort be-

hooren vooreerst, alle die fcherpe planten, welker

reuk doet niezen , of traenen uitperst. . Zodaenige

-zijn, de tabak, de nicswortel , de uije, 'het knof-

look , mostaerdzaed, de peperwortel, en het ge-

heele natuurlijke vak der planten met kruisvormige

bloembladen. . Nogthans vindt hier ook eenige uit-

zondering plaets ; want de GafFelbloem , Crambe Ta~

taria, bij voorbeeld , behoort tot de eerfte foort y

. en de moerbeziënboom tot de tweede,

CVII. De bijzondere
, houding van en-

kele PLANTDEELEN, IN EENE HOOGERE-

MAET VAN WARMTE.

J. 815. Zo wel de vlugtige, als ook de

Vette oliën, wanneer zij, op zich zelve, bij een

flerkvuur, overgehaeld, gedefinieerd, worden, le-

veren brandbaere en koolenzuure lucht, gas 9 ee-

nig brandig plantzuur en eene brandige olie , met

achterlaetinge eener koole, welke, tot ,asch ver-

brand
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brand zijnde, ecne bloote aerde, zonder zouten ,

overlact.

§. 816. Wanneer de oliën, eveneens welke,

in gellotene vaten, met levenslucht, of dampkrings-

lucht gevuld, verbrandt worden; dan zijn de ver-

kregene voortbrengfels ,
producten , alleenlijk wa-

ter en koolenzuur, in verichillende evenredigheid,

naer de verfcheidenheU der oliën. Derhalven fehij-

nen de oliën, in het algemeen, te beftaen uit wa-

ter doffe , fjydrogeen , koolenzuur en een weinig aer-

de , en zulks naer de verfcheidenheid der oliën , in

onderfcheidene evenredigheden.

§. 817. Het wasch , dei\ vetten oliën , in alle

fcheikundige eigenfehappen , zo nabij komende,

levert ook gelijkfoortige voortbrengfels, in de droo-

ge overhaelinge en verbrandinge. Wanneer versch

wasch, op zich zelve, uit eenen kromhals wordt

ovcrgehaeld ; dan verkrijgt men eene kwalijk rie-

kende doffe, naer boter gelijkende, waschboter,

Butyrum cera, genoemd, als mede eenig zuur; blij-

vende eenige weinige koole, insgelijks, over. De
waschboter, op nieuws wordende ovcrgehaeld,

levert wederom eenig zuur, eene vloeibaerder olie,

wajcholie, Oleum cerce, genoemd, en laet ook

wederom eenige koole over.

§- 818. De gommen, (lijmen en de fuiker-

agtige zelfdandigheden der planten , geeven dezelf-

de voortbrengfels, als de planten der eerde foorte;

behalven , dat het brandig zuur, hier verkregen,

van het brandig houtzuur een weinig verfchile, en

daeröm den bijzonderen naem draegt van b-andio

suikerzuur , Acidum pyro- miicofum. De koole de-

zer zelfdandigheden is meestal zeer fponsagtig en

blin-
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blinkend, hetende, na de verbrandinge tot asch ,

geen loogzout, maer,blootelijk,eene zuivere phos-

phorzuure kalkaerde over. Het brandig fuikerzuur

kan door eene nieuwe overhaeling, deftilleerïng ,

het zij op zich zelve, of met bijyoeginge eenigef

zuivere leemaerde, gezuiverd worden.

§. 819. De harsfen, en zelfs de veerkragti-

ge hars, geeven, droog overgehaeld zijnde, dezelf-

de voortbrengfels , als de verfche planten der eerfte

foorte; behalven het eigene water. Ook rieken de

brandige oliën van dezelven niet zo onaengenaem;

eenigen zijn zelfs welriekend, gelijk die van de

benzoë. Ook laeten zij, vooral de zuiverden, min-

der koole over, en deze, tot asch verbrand, levert

ook geen loogzout,

§• 820. De balfemen, na dat in de eerfte

hitte , derzelver eigene olie is overgegaen , leveren

dezelfde voortbrengfels, als de harsfen.

§. 821. De voortbrengfels der gomharsfen

zijn faemengefteld uit de voortbrengfelen der hars-

fen en gommen,

§. 8*2. De meellijm, of pap, levert, droog

overgehaeld zijnde , de voortbrengfels van de plan-

ten der tweede foorte , doch het geheele meel zelfs ,

die van de eerfte foorte ; behalven , dat het verkre-

gene, brandige plantzuur, gedeeltelijk, met ammo*
Hiak is verzadigd.

§. 823. Het roet is dat ligchaem , het welk,

inde verbrandinge van plantftoffen , als rook, wordt

opgeheven , gefubiïmeerd9 hebbende geen tijd ge-

had, om volkomen te verbranden. Droog overge-

haeld zijnde, geeft hetzelve altoos de voortbreng-

fels van de planten der tweede foorte.

cvm.
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CV1II. ALGEMEENE BESCHOUWING DER VER •

DER AFZIJNDE DEELEN , WELKE DE PLAN-

TEN SAMENSTELLEN.

§. 824. Offchoon wij nog veel ten agterert

zijn in de naeuwkeurige en laetfle ontleding der

groeijende ligchaemen : zoo mogen de bijgebragtte

daedzaekeu en ondervindingen, nevens de algemee-

ne bedenking, dat alle plantftoffen , door de ver-

branding, konnen ontleed worden in koolenzuur-

ammoniak, loogzouten , aerde, ijzer en bruinfteen,

ons intusfchen wel veroorloven , om de volgende

,

algemeene , laetfte grondftoffen der planten te (lel-

len: 1.) Zuurftoffe, oxigeen; 2.) Waterftoffe , Ay-

drogeen; 3.) Smoorftoffe , azote ; 4.) Koolenftoffe$

5.) Kalkaerde; 6.) IJzer; 7.) Bruinfteen.

§. 825. Deze enkelvoudige ftoffen , in on««

derfcheidene evenredigheden veréénigd , vormen y

volgens den Heer lavoisier, alle groeijende lig-

chaemen. Aldus beftaen de oliën , uit waterflofFe

en koolenftoffe en , dczQ ligchaemen , onder malkan-

deren, in verfcheidene evenredigheden , met de

fmoorftoffe en een weinig minder zuurftoffe veréé-

nigd , zullen de fuikeragtige zelfftandigheden , de

gom, het llijm enz. daerftellen; alzo de Heer la-

voisier, deze ligchaemen houdt voor waere half-

zuuren , oxiden. Met meer zuurftoffe veréénigd

,

zouden zij de onderfcheidene plantzuuren leveren.

CIX. Over de gistinge , in het algemeen.

§. 8*6. Die verandering, welke de plantdee-

len , van zelve, en zonder bijkomfte eencr kundige

warm-
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warmte, in zekere omftandigheden en gefteldhedetï*

ondergaen , en daerdoor in hunne fcheikundige ei-'

genfehappen zeer veranderd worden , noemt men
eene gisting, Fermentatio* Deze gisting wordt*

ïiaer de verfcheidenheid der voortbrengfelen, die zij

daerftelt, verdeeld in drie foorten: in de wijngis-

TING, Fermentatio vinofa, die den wijngeest, al-

cohol, baertj in de zuure gisting, of de azijngis-

ting , Fermentatio acida , den azijn voortbrengen-

de ; en in de verrotting , Putrefa&io , waeruit het

ammoniak ontftaet.

CX. Van de wijngisting*

§. 827. Niet alle plantdeelcn zijn tot de

Wijngisting bekwaem ; het zijn maer dezulken, wel-

ke de fuikerftofFe, of de flijmige deelen in grooter

hoeveelheid bezitten. De omftandigheden en ge*

Jleldheden , wélkfs daerënboven tot de wijngisting

verëischt worden , zijn :

1.) Eene zekere maet van vloeibaerheid. Al te

vloeibaere en al te dikke plantfappen gisten niet

ligt.

2.) Eene warmtem at t van omtrent + vijftien

graeden.

5.) Eenige voorraed van ftofFe; want in kleine

.hoeveelheden gaet de gisting niet goed voort.

4.) De toegang der lucht, ten minften in eene zé-

kere maete.

§. 828. Wanneer eenig versch plantenfap,

onder de bovengemelde voorwaerden , begint te

gisten ; dan befpeurt men in hetzelve , eene inwen-

dige beweeging , die geduurig toeneemt, tot dat de
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gisting in liaere volkomene werkfaemheid is. Ten
^elfden tijde vermeerdert de vloeittoüe , evenre-

dig, in haeren omtrek en de warmtemaet klimt op

iot omtrent + twintig graeden. Vervolgens begint

de vloeiftoffe onklaer of troebel te worden, en 'er

ontwikkelt zich uit dezelve eene groote menigte vatt

koolenzuure lucht, gas, die, alles bcdaerd zijnde,

als eene bijzondere laeg op de vloeiftoffe rust. Alle

deze verfcbijnfelea neemen dacrna allengskens we-

derom af; het vocht wordt klaer, bezit nu eene

dronkenmaekende kragt en wordt wijn genoemd.

§. 829. Hoewel elk plantenvocht , eene ze-

kere hoeveelheid van fuikerftoffe bezittende ; tot dé

geestige gisting bekwaem is en eene lbort van wijn

kan leveren: zo worden echter, tot het huishoude-

lijk gebruik de volgende ligchaemen , bij voorkeur,

niaer daertoe gebruikt , als :

1.) Het druivenfap , uit het welk de eigentlijke

wijn ontftaet.

2.) Het appel- en peerenfap ^ uit het welk de ap*

pelwijn , Cyder , en de peerenwijn bereid worden*

3.) De gerst, die het bier levert.

4.) De honig, van welken de meè komt*

5.) De kersfen.

6.) De kwetfen.

7.) De rijst.

8.) De ruwe, gemeene fuiker.

De eerfte vier wijnfoorten worden in haer gè«

heel genuttigd ; doch van de vier laetfle foortcn al-

leen de overgehaelde geest.

§. 830. Alle deze wijnfoorten beftaen voor-

pamelijk uit eene bijzondere, vlugtigc vloeiftoffe,

wijngeest, Alcohol, genoemd; voorts uit een eigeri

il. Deel, D zout

5
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zout, den wijntfeen , en uit een barsagtig-gommïg

uittreklel,
:

jprihet welk de wijn ook zijne kleur en,

voor 'een gedeelte, zijnen fmaek verfcluildigd is.

:-5^^ri53 r. Om den wijngeest, Alcohol , van de

overige famenftelleride deelen des wijns aftefchei-

den , wordt eene gegiste vloeiftofFe , onverfchillig

welke, uit het waterbad, of ook bij een zacht vuur,

overgehaeld, gedefinieerd; dan verkrijgt men den-

zelven, als eene ongekleurde vloeiftofFe, in den

ontvanger. In deze eerfte overhaelinge, vooral wan-

neer de hitte iets fterker geweest is , is de wijn-

geest nog met water en eenige vlugtige olie veréé-

nigd, van welken dezelve door eene tweede , om-

zichtige, overbaeling uit het waterbad, kan gezui-

verd worden.

§. 832. De wijn, na de affcheiding van den

wijngeest, Alcohol , overblijvende, heeft allen reuk

verlooren en bezit eenen zuuren, wrangen, onaenge-

naemen fmaek. Hijbeftaet uitden wijnfleen, dehars-

fige, gommige en kleurende deelen. Door eene be-

hoorlijke verdamping kan men nu een wacr uit-

treksel VAN W^JN , WIJNEXTRACT , ExtrciCilim VI-

ni 9
daeruit bereiden.

§. 833. Om de zuiverheid van den wijngeest.

Alcohol , te erkennen , heeft men verfcheidene mid-

delen gebruikt; als bij voorbeeld , het verbranden,

op zich zelve, wanneer dezelve geen water moet over-

laeten; of, het verbranden over buskruid , het welk

daervan moet ontfteeken. Maer alle deze middelen

zijn niet toereikend; dewijl zij gedeeltelijk afhan-

gen van de evenredige hoeveelheid , die tot deze

proeven gebruikt wordt. Het beste middel, om
seneh wijngeest, Alcohol > te onderzoeken, is de

droö»



SCHEIKUNDE. 51

drooge potach , die het water aentrekt, en daerme-

de , als eene afgezonderde vloeiitofte , op den bo-

dem blijft ; doch veel zekerder en gemakkelijker is

de toets met den lnchtmeeter , Aeromcter.

§. 834. De zuivere wijngeest, Alcohol , is

eene waterklaerc , ongekleurde vloeiltoffe , van eenen

fclierpen, heeten fmaek en aengenacmen reuk, die

echter, naer de verfcheidenheid der ftolfen, uit

welken hij bereidt wordt , iets bijzonders heeft. Hij

bevriest in geenen bekenden graed van kotide. Zij-

ne eigen aertige zwaerte is, gelijk 0,8*93. In geflo-

tene vaten , aen het vuur blootgefteld , wordt hij

voortvlugtig, zonder veranderinge; maer zulks ge-

fchiedende in aenraekinge met de lucht, dan ont-

vlamt hij, verbrandende met eene blaeuwe vlam,

zonder eenig roet te baeren, of eene koole ach-

tertelaeten. Men verkrijgt daerbij niets als water

en een weinig koolenzuure lucht , gas,

$. 835. De wijngeest, Alcohol, veréénigt

zich met het water, in alle evenredigheden; zijne

verwandfehap met hetzelve is zo groot, dat ver-

fcheidene onzijdige zouten , welke de wijngeest niet

ontbindt, door denzelven , uit het water, worden!

neêrgeploft; gelijk vericheidene , in den wijngeest

ontbondene doffen , door het water , uit denzelven ,

ook konnen nedergeploft worden. Op deze wijze

ontltaet, bij voorbeeld, uit devermenginge derben-

zoëtinctuur met water, de zogenaemde maegden-

MELt.

§. 836. De wijngeest heeft geené bekende

werking op de aerden en metaelftoffen. Van de on-

zijdige zouten ontbindt hij 'er eenigen , en anderen

Wederom niet. De vuurvaste loogzouten, in deii
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zuiveren of bijtenden ftaet , veröénigcn zich met

den wijngeest , alcohol. Wanneer bijtende pot-

asch, eenigentijd, op denzelven ftaet te trekken,

digereeren; dan verkrijgt men eene bruingekleurde

ontbinding, in de artfenijkunde, potasch- tinc-

tuur, Tindtura falis tartart vel potasfie , genoemd.

De beste wijngeest, alcohol , ontbindt, op deze

wijze, 0,187 deden van de bijtende potasche.

%, 837. Het bijtend vlugtige loogzout wordt

desgdijte door den wijngeest ontbonden ; welke ont-

binding doorgaends genoemd wordt de wijnagtige

ammoniakgeest , Spiritus falis ammoniaci vinofus.

Dezelve wordt het best bereidt, door onmiddel-

bacre vermenging van den verfterkten , geconcen-

treerder! , bijtenden ammoniakgeest ($. £36.) met

den wijngeest , alcohol'; of, wanneer men , in de

bereiding des eerften, wijngeest, in ftede van wa-

ter , in den toeftel van woulf , voorlegt.

§.838. Wanneer men in den wijnagtigen

ammoniakgeest vlugtige oliën ontbindt; dan ver-

krijgt men den zogenoemden olieagtigen ammo-
niakgeest , Spiritus falis ammoniaci oleofus, hoe-

danige zijn de olieagtige ammoniakgeest , met la-

vendelolie bereid; of, het zogenoemde pijnstil-

lende water , Spiritus falis ammoniaci lavandula-

tus, five /Iqua anodyna. Met meer vlugtige oliën,

te gelijk, vermengd zijnde, noemt men het ook

het olieagtige vlugtige zout, Sal volatilis

oleofus.

§. 839. Het milde vlugtige loogzout laet zich

in den wijngeest, alcohol, vol (trekt niet ontbinden;

het wordt integendeel door denzelven , uit zijne

verzadigde ontbindinge in water , nedergeploft*

Wan-
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Wanneer derhalven gelijke deelen , van den ver-

(lerkten , geconcentreerden , gemeenen ammoniak"

geest ($. 239.) en zuiveren wijngeest, alcohol, te

famen gemengd worden; dan ontftaet'er ecne witte

kristallijnige ijsvormige ftofle , de koek van hel-

wont , Ojja Helmontiana , Sapo chymicus? genoemd,

welke in de lucht allengskens vervloeit en alsdan

,

van eenen verdunden wijnagtigen ammoniakgeest,

alleen door den milden ftaet des ammoniaks onder-

fcheiden is.

§. 840. Bijna alle z uuren werken op den

wijngeest, alcohol, daermede bijzondere verfchijn-

fels baerende. Wanneer men gelijke deelen van

verfterkt ,
geconcentreerd , zwavelzuur, in eenen

goeden ,
glazen kromhals

, giet op zuivere» wijn-

geest; dan ontftaet 'er eene aenmerkelijke hitte en

'er ontwikkelt zich een aengenaem riekende damp.

Wordt dit mengfel , vervolgens, in een zandbad,

met den voorgelegden toeftel van woulf , of ten

minften van eenen anderen ruimen ontvanger , tot

liet kooken toe, verhit; dan verkrijgt men de na-

volgende voortbrengfels

:

1.) Eenen aengenaem riekenden , gedeeltelijk ,

reeds met het tweede voortbrengfel veréénigden

wijngeest , alcohol.

2.) Eene bijzondere vloeiftofFe , de vlugtigs

VITRIOOL- WIJNGEEST, VITRIOOL - .ETHER of ZWA-

VEL - /ether , Aether vitriolicus feu fulfuricus ,

Naphta vttrioli , genoemd,

3.) Een vlugtig zwavelzuur > met eene geele olie,

in eene kleine hoeveelheid. Dit noemt men zoete

wijnou e , OIemm vini dulce.

Wanneer nu het vuur verfterkt wordt; dan gaet

D 3 het
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het geheele mengfel, als eene fpónsagtige, fchtii-

mende (toffe in den ontvanger over; doch wanneer

het vuur, met omzigtigheid, allengskens verfterkt

wordt; dan verkrijgt men , als overblijffel , in den

kromhals eene drooge harsagtige ftoffe.

$.841. Dewijl door het menigvuldige ope-

nen der famenvoegingen van den toeftel, veel vlug-

tigen wijngeest, ather zonde verlooren gaen : za

laet men meestal , de beide eerfte voortbrengfels in

denzelfden ontvanger overgaen en fcheidt den vlug-

tigen wijngeest, ather , dooreene herbaelde overhae-

ling, bij een maetig lampvuur, van den wijngeest

,

vlcohol^ af; waerbij men altoos een Weinig zuivere

potasch voegt, om het daer zijnde zwavelzuur op-

teneemen.

§. 841, De vlngtige wijngeest, ather , is eene

allervlugtige , aengenaem riekende, hoogst ontvlam-

baere vloeiftofFe, van eenen fcherpen, brandenden

fmaek. Zijne vlugtigheid is zo groot, dat hij reeds

in de warmte des dampkrings verandert in eene zeer

ontvlambaere lucht , gas , welker eigen aertige zwaer*

te grooter is , dan die van de lucht des dampkrings,.

In alle gevallen verbrandt hij, met achterlaetinge van

eenig roet, en baeringe van koolenzuur.

§. 843. Eén deel vlugtige wijngeest, ather >

ontbindt zich in tien deelen water, en het overige

drijft dan op dit verzadigde water, gelijk eene

vlugtige olie. Op de aerden en vuurvaste loogzou-

ten doet hij geene werking; maer met het bijtende

ammoniak veréénigt hij zich in alle evenredighe-

den Hij ploft het goud, uit zijne ontbinding in

koningswater , ter neder en veréénigt zich met het-

zelve, Qp de vlugtfge oliën en de harsfen werkt

hij
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hij even als de zuivere wijnfeest, alcohol; ook is

hij het eenigfte ontbindingsmiddel van het vcerkrag-

tige hars.

§. 844. Wanneer de ylugtige wijnfeest , ather9

met omtrent gelijke deelen zuiveren wijngeest , al-

cohol, wurdt veréénigd; dan ontftaet 'er eene vloei-

Holle, welke in de artfenijkunde gebruikt wordt, on-

der den naem van pijnftiilende druppels van hoff-

mann , Liquor anodynus Hojfmanni. Om dezen ge-

makkelijkst te bereiden, overgiet men drie deelen

zuiveren wijngeest, alcohol', met één deel verfterkt

zwavelzuur en liaelt 't, als te vooren , bij een zacht

vuur over, tot dat het zwavelzuur begint over te

gaen. Indien 'er, door onoplettenheid, al eenig zwa-

velzuur mede overgegaen was; dan moet het vocht

op nieuws worden overgehaeld , met bijvoeging van

een weinig potüsche. Het bovengemelde mengfel

wordt ook, zonder overhaeling, deftillatie , in de

artfenijwinkelen bewaerd, onder den naem van ra-

belswater, Elixir vitrioli dulce five aqua Rabelii*

§. 845. Het falpeterzuur werkt op den zui-

veren wijngeest, alcohol, nog veel geweldiger en

fneller , dan het zwavelzuur. Wanneer gelijke dee-

len van rookend falpeterzuur en goeden wijngeest 9

alcohol, te famen gemengd worden; dan verhit zich

de vloeiftoffe van zelve, tot het ziedpunt toe, en

'er ontwikkelt zich allereerst eene lucht- gasvor-

mige vloeiftoffe van eenen aengenaemen reuk, na-

melijk DE VLUGTIGE SALPETERWIJNGEEST, SALPE-

TER -^ther, Aether nitricus. Daerna volgt eene

groote menigte falpeterlucht, gas, en 'er blijft maer

een weinig zuuragtig vocht in het vat, door da

D 4 ver-
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verdamping een zont leverende, het welk eertijds

den naem voerde van hierne's kristallen en een

waer fuikerzuur is.

§. 846. De vlugtige falpeterwijngeest is hier-

om zeer bezwaerlijk , op zulk eene wijze , te be-

reiden , dat men hem in den vloeibaeren ftaet daer-

Helle. De beste handelwijs is ondertusfcben de

volgende: Men verbindt eenen, in het zandbad

liggenden , pijpkromhals
, gctuhuleerde retorte , met

eenige ontvangers van woulf, in welken kromhals

men doet twee deelen gedroogd falpeter en overgiet

hetzelve, zeer langfaem , met twee deelen eenes

mengfels uit gelijke deelen zwavelzuur en wijngeest,

alcohol, beltaende. Hel falpeter wordt dan ontleedt en

het rookende , lucht-r of g^wvormige falpeterzuur gaet

met den wijngeest, alcohol , verédnigd , als vlugtige

falpetergeest of falpeterather in de ontvangers over,

alwaer men dezelven , op een zuuragtig vocht drij-

vend, ontmoet.

§. 847. De vlugtige falpeterwijngeest, Aether

nitricus , is altoos geel en bezit, buiten den nog
fcherpen fmaek , alle eigenfchappen van den vlugtigen

vitrioolwijngeest. In veréénigingmet den wijngeest,

alcohol , levert hij den verzoeten salpetergeest,

Spiritus nitri dulcis , welken men doorgaende , op-

de volgende wijze bereidt : — Een deel kragtig ftcrk-

water wordt met vier deelen wijngeest, alcohol ,

of, twaelf deelen wijngeest met een deel rookenci

falpeterzuur, uit eenen glazen kromhals overge-

haeld, gedefinieerd , in eenen gewoonen ontvanger,

iot dat de overgaende vloeiltoffe begint zuur te wor-,

«ten.. ïq 4CU kromhals blijft dan wederom een wei-

V8
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ïrig fuikerziuir over. Een wclbereidc verzoete fal-

petergeest moet niet opbruisfchen met de milde loog-

zouten ; dit zou een bewijs zijn, dat hij door eene

gebrekkige bereiding, of door ouderdom, nog ee-

nig vrij ialpeterzuur onthield.

§. 848. Het gemeene zeezoutzuur rteeft, regt-

ftreeks , maer weinig werking op den zuiveren wijn-

geest; al worden ook tien deelen wijngeest, alco-

hol', gemengd met een deel verfterkt, geconcentreerd^

zeezoutzuur en vervolgens, bij een mactig vuur,

overgehaeld ; dan verkrijgt men echter maer eene

foort van verzoeten zeezoutgeest, die nogeenen zuu-

ren, feberpeu fmaek heeft. Om dcrhalven eenen beteren

verzoeten zeezoutgeest, en zelfs eenen vlugtigen

zeezoutwijngeest, zeezoutcether , te bereiden, heeft:

men verfcheidene handelwijzen ingevolgd, alle ten

doel hebbende om het zeezoutzuur vooriif in den

overgezuurden , oxigeneerden, ftaet te verzetten. De
beste dezer handelwijzen is de volgende: Men over-

giet andert half deel gemeenen bruinfteen, in eenen

kromhals, met vijf deelen verfterkt geconcentreerd ,

zeezoutzuur en drie deelen zuiveren wijngeest , al-

cohol , en zet dit mengfel vervolgens in het zand-

bad, met aenlegging van den woulfschen toeftel,

in welks laetfte vies men nog eenigen wijngeest doet.

Men verkrijgt dan, door de overhaeling in eene mae-

tige warmte , eenen waeren , verzoeten , zeezout-

geest, Spiritus falis dulcis, welke, met e'ene zuu-

re vloeiftofFe vermengd , in den ledigen ontvanger

vergadert; terwijl de wijngeest, in den lactften ont-

vanger, door de ingezogene atherhicht 9 gas , des-

gelijks in eenen zwakken verzoeten zoutgeest wordt

.verandert. Door de wederöverhaeling, rectificatie 9

D 5 over
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over een weinig potiisch , kan men uitdeeerfte vloei-

ftoffe, niet alleen, cenen goeden verzoeten zeezout-

geest; maer zelfs eenen echten vlugtigen zee-

zoutwijngeest, zeezout/Ether , Aether muriati-

tur 9 afzonderen; waerbij zich, even als bij den

vlugtigen vitrioolvvijngeest, eenige zvvaere vlugti-

ge, atherifche
9

olie affcheidt.

§. 849. Op omtrent dezelfde wijze, gelijk

de bovengenoemde drie mijnffcoffelijke zuuren, wer-

ken ook bijna alle overige bekende zuuren op den

wijng:est, alcohol. Alen heeft derhalven ook azijn-

jether, Aether aceticus ; suiker.etüer, Aether oxa-

licus; mieren^ether, Aether formicus ; enz. welke

in hunne hoofdëigenichappen, met de drie befchre-

vene atherfoorten vrij veele overeenkomst hebben.

§. 850. Het leerbegrip van de vorminge der

'JEthers en derzelver fcheikundige famenftelling is

nog duister; offchoon het, uit de verichijnfelen ,

tot nu toe bekend, waerfchijnlijk is, dat de zuur-

ftoffe , oxigeen , der zuuren , in de vorming dezer

vloeiftoffe, boveniil deele, en, met den geheelen

wijngeest, alcohol, of met eenige famenftellende dee-

len van denzelven veréénigd, den vlugtigen wijn-

geest. Aether , daerftelle.

§. 851. De wijngeest, alcohol , veréénigt

zich zeer ligt met de reükftoflfe der planten en fchijnt

zelfs, met dezelven eene nadere verwandfchap,

dan het 'water en de vlugtige oliën , te hebben.

Wanneer derhalven eenige wijngeest overgehaeld

wordt over kruidige, *ro/»tf///£/fe, plantdeelen ; dan

neemt hij derzelver reukftofte in, eu men noemt

hem dan eenen kruidigen geest, Spiritus aroma-

ticus. Wanneer men echter, tot deze bewerking,

6>
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gebruikt heeft een mengfel van water en wijngeest,

of maer enkel wijn; dan wordt de verkregene vloei-

ïlolle, in welke de riek flo He zo wel in het water,

als in den wijngeest ontbonden 'is, genoemd een

WIJNAGTIG OVERGEHAALD WATER , AqUCt defliltot*

vinofa. Beide konnen enkelvoudig, of i'amenge-

ftcld zijn , naer dat men één of meer plantdeelen

daertoe heeft gebruikt.

§. 852. Deze kruidige, aromatïfche
, geesten

worden altoos best bereidt in een waterbad. Men
mag echter dan ook niet alles, ter droogte toe, over*

haelen; vermits de laetst overgaende deelen niet zo

aengenaem, als de eerden rieken. Ook hangt de

deugdfaemheid van zulk eenen geest , nog voor het

grootfte deel af van de deugd en zuiverheid van den

gebruikten wijngeest. Voorts hebben de versch

bereide geesten, meesal, geenen zo lieflelijken reuk,

als de oudere, die wel bewaerd zijn geworden.

CXI. Van den wijnsteen.

§. 85.3. De wijnsteen, Tartarus, is in de

gefteldheid,waerinhij, door een vrijwillig afzetten,

uit den wijn verkregen wordt , nog met veelc uit*

uittrekbaere , extractive , en kleurende deeltjes ver-

ontreinigd > van welken hij, door de kooking met

vette leem- klei- of potaerde, en door de kristallizee-

ring der doorgezegene looge, wordt gezuiverd. Hij

wordt alsdan gansch wit, fchietende in vierzijdige

zuilvormige kristalien , heetende wijnstkknkris-

TALLEN, of ROOM VAN WIJNSTEEN, Crtflalli tartaf'i

five Cremor tartan'.

§. 854. De wijnfleenkristallen zijn een zuur-
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5gtig onzijdig zout , beftaende uit een eigen zuur^

het wijnsteenzuur , Acidum tartarofum , en de

potasche. Zij ontbinden zich in agt en twintig tot

dertig declen kookend water; doch fchieten weder

in kristallen , zo dra de loog verkoelt. Wanneer
dit zuuriigtig onzijdig zout met de potasche, ten

vollen, wordt verzadigt; dan verkrijgt men een on-

zijdig zout ,'
het welk in vierzijdige zuilen kristal-

lizeert en in de lucht vervloeit. Men noemt het

den gètartariseerden wijnsteen, Tartarus tar-

tarifatus , Tartritis potajfa»

§. 855. Doch wanneer het overvloedige

zuur der wijnfteenkristallen , wordt verzadigt met

zuivere foda\ dan verkrijgt men een famengefteld

onzijdig zout, in groote kristallen ichietende, die

in de lucht vervallen en het zout van seignette 3

Sal polychrestus Seignetti ,
genoemd worden.

§. 856. Wanneer men, eindelijk, den wijn-

fteen volkomen verzadigt met het vlugtige loogzout;

dan ontftaet 'er een famengefteld onzijdig zout,

het welk in ruitvormige kristallen ichiet, de lucht

verduurende en de ontbindbaere wijnsteen, Tar-

tarus fohibilis, genoemd wordt.

§. 857. Om het zuiver wijnfteenzuur uk
de wijnfteenkristallen te fcheiden , handelt men op

de volgende wijze : Men verzadigt het overvloede

ge zuur eener warme ontbindinge van wijnfteen

met krijt , waerdoor een ontbindbaer middenzout

ontftaet, het welk van de overige loog , die nu eenen

waeren getartarifeerden wijnfteen onthoudt , bij

doorzijginge , kan af gefcheiden worden. Dit wijn-

steenzüure krijt, Tartritis calcareus , laet me^
vervolgens met verdund zwavelzuur trekken , of dfa
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gereeren, waerna men het uitgefcheidene wijnftcen*

zuur , bij doorzijginge , van de pleisteriierde , gyps\

affchcidt. Deze doorgezegene loog leTert , ver-

dampt en verkoeld zijnde , fegelmaetige vierzijdige,

zuilenvormige kristallen , die ecnen aengenaemen,

zuuriigtigen fmaek hebben.

§.858. Wanneer men de wijnfteenkristallcn,

op zich zelve, bij een verlterkt vuur, overhaelt

,

definieert}, dan verkrijgt men een brandig zuur,

HET BRANDIGE WIJNSTEENZUUR , AcidlWl pyro-tar*

tarofum , of wijnsteengeest, Spiritus tartari ,

genoemd; alsmede eene zeer Hinkende, brandige,

empyreumatifche , olie. In den kromhals vindt men
eene koole , die al zeer veel potasch , een weinig aer-

<Je en geene onzijdige zouten onthoudt. Men noemt

de -milde potasch , op die wijze verkregen en van

de aerde gezuiverd zijnde, wijnsteenzout , Sat

tartari, en wanneer zij in de lucht vervloeid is,

dan heet zij wijnsteenolie , Oleum tartari per de-

iiquium,

CXII. Van de zuure gistinge.

$. 859. Alle zelfftandigheden , welke de eer-

de gisting," of de wijngisting, ondergaen hebben,

lconnen in de tweede gisting overgaen. Doch, al-

fchoon de zuure gisting misfehien nimmer plaets

heeft, zonder dat 'er eenige geringe gisting voor-

afgegaen zij : zo is dit eerfte tijdperk nogthans

dikwils zo onmerkbaer en kort , dat men het niet

kan aenduiden. Buiten de zelfftandigheden, die ook

voor de wijngisting gefc hikt zijn, belmoren tot dit

vak inzonderheid de zinkmeelen, die in water ge-

kookt zijn. §. 860.
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§. 8<5o. De omstandigheden en voorwaerderi^

tot de zuure gisting verëischt , zijn

:

i.) Eene warmte van +twintigtot+ vijfentwin-

tig graeden.

, 2.) Eene zekere maet van vloeibaerheid , of dun-

heid.

3.) De toegang der vrije lucht*

4.) Een niet te grootc hoop of hoeveelheid.

De verfchijnielen, in die gisting voorkomende*

zijn : eene inwendige beweging en de inzuiging van

eene groote hoeveelheid lucht. Het heldere vocht,

wordt, geduurendc de gisting, onklaer en troebel;

doch wordt , na de volbragte gistinge, wederom

helder.

§. 861. De gegist hebbende vloeiftofFe beftaet,

voor het grootite gedeelte , uit een bijzonder zuur

,

azijn, edik , Acetum^ genoemd. Men kan 'er gee-

nen blijk van wijngeest, alcohol , meer in ontdek-

ten; dezelve is geheel ontleedt geworden. Doch
hoe meer wijngeest het vocht, voor de zuure gis-

ting , bezat, des te meer oprechten azijn verkrijgt

men. De azijn is altoos meer gekleurd, dan de wijn

en bederft, wanneer hij langen tijd , op eene war-

one plaetfe , wordt bewaerd.

$. 862. Om den azijn in den verfterkten , ge»

concentreerden , ftaet te verkrijgen , laet men hem

bevriezen. Het eigenlijke azijnzuur bevriest niet,

/jnaer het water alleen. Wanneer men derhalven het

ijs van het onbevrozeu vocht afzondert ; dan verkrijgt

men eenen veel fterkereu azijn. Door deze han-

delwijze wordt de azijn nogthans niet gezuiverd,

dat is , van de aenkleevende kleurende en uittrek-

baere- deeltjes gefchciden.

$. S63.
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§. 863. Wanneer de azijn , op zich zelve

,

bij een allengskens verlterkt vuur , uit eenen krom-

hals wordt overgehaeld; dan verkrijgt men , voor-

eerst, een zuuragtig, naer azijn riekend water;

daerna volgt een fterker, aengenaem riekend zuur,

den overgehaelden azijn, Acetum dcftillatum,

daerltellcnde , dat geduurig fterker wordt, maerook
dra eenen brandigen, empyreumatifchen reuk mede-

brengt; ten laetften verfchijnt een brandig azijn-

zuur, eene brandige olie en een weinig mild am-

moniak.

J. $64. Het azijnzuur, Acidum acetofum*

op deze wijze verkregen, is niet gekleurd en heeft

bijna altoos eenen iets brandigen reuk. Met de pot-

üsche volkomen verzadigd zijnde, vormt het een

bladerig onzijdig zout, de zogenoemde bladerigk

Aerde van wijnsteen , Terra foliata tartari , Ace*

tis tixiva , Potajfa acetata. Om deze te bereiden,

brengt men eene zuivere potiischöntbinding , in een

glazen of tinnen vat, aen het kooken en druppelt

'er dan zo lang overgehaelden azijn in , tot dat 'er

geene opbruisfehing meer volgt , en nog iets daer-

boven. Deze loog wordt vervolgens, zeer voor-

zichtig en langfaem , ter droogte toe verdampt >

wanneer men een bladerig wit zout verkrijgt , het

welk de azijnzuure potasche is, in de lucht ver-

vloeiende , en welke in gelijke deelen water ont-

bonden, onder den naem van vervloeide blade-

rige aerde van wijnsteen , Liquor terra foliata,

tartan^ in de artfenijwinkelen , bewaerd wordt.

§. 86$. Vermits de geringde hitte den azijn

Teeds aenbrandt, en aen de bladerige wijnfteenaer-

tie eene geele of bruine kleur bijzet ; dit zout ook

daer-
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daerëwboven 5tot het artfenrjgebruikmaerbereidt wordt

met gemeenen azijn , die 'er de kleurende en uit*

trekbaere deelen doet inblijven : zo heeft men ver-

fcheidene middelen voorgefteld , om dit zout van

zijne bruine kleur te ontdoen. De besten daervan

.zijn , vooreerst* dat men het gedroogde zout , in

een aerden of beter, in een zilveren vat, onder ge*

ftadig omroeren, zo lang fmelt, tot dat de dampen

«ich ontfteeken; vervolgens het zout, van nieuws*

ontbindt, doorzijgt, en na bijvoeginge van nog een

Weinig ovcrgehaelden azijn, voorzichtig wederom

verdampt. Ten tweeden, dat men de loog, welke

itaet verdampt te worden met poeder van kooien

mengt; dezelve eerst doorzijgt, wanneer zij bijna

droog wil worden en ze vervolgens in het waterbad*

ter droogte toe , laet verdampen»

§. 866. De bladerige wijnfteenaerde heeft

eenen iets icherpen'fmaek, en haelt de vochtigheid

uit de lucht lterk aen. Zij ontbindt zich, zeer ge-

makkelijk, in gelijke deelen van koud en warm wa-

ter ; fchieteudc , wanneer de loog , ter dikte,van de

firoop verdampt en verkoeld is , in kleine , naeldvor-

mige kristallen. In den wijngeest wordt dit zout,

insgelijks , volkomen ontbonden , verëisfchendehier*

toe twee deelen warmen zuiveren wijngeest, alcohoh

§. 867. Door de verééniging van den over*

gehaelden azijn met de foda , ontdaet 'er een on-

zijdig zout , in zuilenvormige kristallen fchietende*

die in de lucht niet vervloeijen, maer vervallen, en

met den naem van drooge bladerige wijnsteen-

aerde , Terra foliata tartari ficca , Acetis fodce , jo-

da acetata, belegd worden. Deze bladerige aerde

is ook zeer ontbindbaar in den wijngeest en wordt,.
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gelijk devoorige, door de mijnftofFelijke, minerale

ïuuren en door het vuur ontleed. De eerden fchei-

«den het azijnzuur, in den zeer verfterkten ftaet >

als radicael azijn ($. 873.) uit; doch in het laet-

fte geval wordt het zuur zelfs ontleed, en gaet ala

brandbaere en koolenzuure lucht
, gas , en ammo-

Hiak , heen.

§. 86tf. De overgehaelde azijn met het vlug-

tige loogzout , ter verzadiging toe , veréénigd zijn-

de, levert eene onzijdige zoutloog, de geest van
minderer , Spiritus Mindereri ^ Atetis ammonia ?

Ammonia acetata , genoemd- Deze vloeiftoffe wordt
op het kragtigfte en gemakkelijkfte bereid door de

ontleding van het drooge , milde ammoniakzout,
met overgehaelden , gedeftilleerden , frerken azijn

en kan niet, dan zeer bezwaerlijk , tot kristallizee-

ring gebragt worden. Op zich zelve , uit eenen

kromhals overgehaeld, verheft, fublimeert , zich

ten laetften eene witte zoutagtige korst, het azijn*

zuure ammoniak , in eene drooge gedaente , daer-

ftellende.

§. 869-. Het azijnzuur veréénigt zich met

alle alkalifche aerden , met dezelven , eigene, aerd-

agtige middenzouten vormende, welke allegaer,

door het water ligt ontbonden worden >, zich naeu-

welijks laeten kristallizeeren, in de lucht vervloei^

jen en door het vuur ontleed worden. Het azijn-

zuur laet zich desgelijks , met bijna alle metaelen

,

het zij in den metael- of kalkvormigen ftaet veréé-

nigen, met dezelven eigene, metaelïgtige midden»

zouten vormende, waervan de volgende , de aen-

jnerkelijkfte zijn.

§* 870* Het koper wordt ia de metaelgedaen-

U, Deel, E tö
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te en nog veel ligter in den kalkvormigen ftaet^

door den azijn ontbonden. Het metaelkoper wordt

van den azijn maer eerst doorvreeten en verkalkt

;

gelijk men in het zuidelijke gedeelte van Vrankrijk,

zulks , door eene laegswijze legging van koperen

plaeten en gistenden wijndroesfem , in het groote

bewerkt. De groene koperkalk , op deze wijze ver-

verkregen en van de koperen plaeten afgefchraept s

komt in den koophandel voor, onder den naem van

spaengroen, Viride arts 9 Aerugo , en onthoudt

maer weinig azijnzuurkoper.

§. 871. Het fpaengroen, op deze wijze

verkregen, wordt alsdan , zeer ligt en volkomen in

den overgehaelden azijn ontbonden, en vormt daer-

mede eene blauwe ontbinding, welke, verdampt en

verkoeld zijnde, in fraeije ,
groene , vierzijdige, zout-

vormige afseknotte kristallen fchiet, overgehaeld
spaengroen, Aerugo êeftillatai feu crystallifata %

Crystaili veneris P Acetis cupri , Cuprum acetatum y

genoemd.

§. 872. Het gekristallizcerde fpaengroen

heeft eenen zeer famentrekkenden fmaek , en laet

zich in vijf deelen kookend water, gelijk ook in

den wijngeest, volkomen ontbinden. Jn de lucht

verflenst het en vervalt tot een bleek groen poeder.

Door de loogzouten en alkalifche aerden wordt het

ontleed en het koper, als eene groene kalk , neder-

geploft. Het ammoniak uitgezonderd, als door het

welk dit nederploffel aenftonds wederom wordt

ontbonden,

§. 873. Wanneer men, tot poeder geftooten,

overgehaeld fpaengroen , op zich zelve , uit eenen

kromhals overhaelt; dan verkrijgt men, nadat het

luis-
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,
kristallizeeringswater overgegaen is , een waterklaer,

zeer verfterkt , geconcentreerd , fterk en fcherp naer

azijn riekend zuur, radicael-azijn, Acetum radi-

cale feu aruginis , genoemd. In den kromhals blijft,

wanneer men het vuur op het laetst niet te veel ver-

fterkt heeft, een bruin poeder over, het welk me-

taelkoper is , en zich als een vuurhoudend ligchaem,

pyrophorus , gedraegt. Vermits de radicael - azijn nog

dikwils met eenig koper verontreinigd is: zo wordt

hij door eene herhaelde langfaeme overhaeling bij

een zacht vuur, niet ter volkomene droogte toe,

gezuiverd , gerectificeerd', en men verkrijgt hem dan

gansch helder, als water en zuiver.

§. 874. De radicael- azijn verfchilt, in veele

zijner eigenfehappen , zeer veel van den gemeenen

ovcrgehaelden azijn en de nieuwe Scheikundigen

houden hem voor het volmaekte azijnzuur, Act-

dunt aceticum ; terwijl zij den gemeenen overgehael-

den azijn maer voor het onvolmaekte azijn-

zuur, Acetum acetofum , houden; welk gevoelen

door de verichijnfels in deszelfs bereidinge geftaefd

wordt.

§. 875. De radicael-azijn is zeer fcherp en

bijtend; ook zo vlugtig,'dat hij, in de warmte des

dampkrings reeds geheel en al vervliegt. Wanneer
hij verwarmd wordt; dan zijn zijne dampen ont-

vlambaer en hij fchijnt dan zelfs te branden. Met
de loogzouten en alkalifche aerden vormt hij eigene

onzijdige en middenzouten , van die des gemeenen

azijns verfchillende en met gezuiverden wijngeest,

alcohol , naer behooren, overgehaeld, baert hij den

VLUGTIGEN WIJNGEEST-AZIJN, AZIJN-/ETHÈR, Aethef

&£eticush
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§. 876. Het metaellood , doch nog veel be-

ter de loodkalk , wordt in den overgehaelden azijn

ontbonden; welke ontbinding men lood- azijn ,

Acetum lithargyri feu faturni , noemt. Dezelve

wordt, tot het artfenijgebruik, gewoonlijk bereidt,

door het loodfchuim in gemeenen , goeden wijn-

azijn,ter verzadiginge toe, te ontbinden. Deze ont-

binding, tot de lijvigheid van den honig verdikt,

Wordt loqd-extract 9 Extraclum faturni) genoemd.

§. $77. Wanneer het lood , in dunne plaet-

jes, aen de azijndampen wordt blootgefteld ; dan

wordt het overkleedt met een wit poeder, hetwelk,

afgefchraept zijnde » gebruikt wordt onder den

flaem van loodwit, Cerusfa. Doch. dit loodwit

is niets minder, dan azijnzuurlood; het is maer

luchtzuurlood. Wanneer nu hetzelve , ter verzadi-

ginge toe, in zuiveren overgehaelden azijn wordt

ontbonden ; dan verkrijgt men insgelijks eenen lood-

azijn, die, verdampt en verkoeld zijnde, kleine,

witte , naeldvormige en ook vierzijdige , kantzuili-

ge kristallen fchiet , een waer azijnzuurlood , Ace-

tisplumbi? daerftellende , en doorgaende loodsui-

rer , Saccharum faturni , genoemd wordende.

§. 878. De loodfuiker heeft eenen zoetag-

tigen, wrangen imaek en vervalt in de lucht tot

een poeder. In het water en den wijngeest wordt

zij volkomen ontbonden , verëisfchende , in de warm-
temaet des dampkrings, van beiden, omtrent gelij-

ke deelen. Zij wordt door het vuur , de loogzou-

ten, en alkalifche aerden, ontleedt. Het eerfte

fcheidt 'er het zuur, gedeeltelijk niet ontleed, van
uit, en de laetften doen zulks het lood, als eene

witte kalk. Zij wordt desgelijks ontleed zo wel

doos
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door het zwavelzuur , als ook door de zvvavclzu li-

re onzijdige en midddenzouten. Door het zwavel-

zuur wordt het zuur uitgefcheiden als radicael-azijn.

$. 879. Zo wel de zwavellever , als ook de

wateren, die zwavelleverlucht, gas, onthouden,

ontleden, verders, de loodluiker en het lood wordt,

benevens de zwavel , als een bruinzwart poeder

nedergeploft. De zwavellever, of het geen beter

is, de zwavelleverlucht, gas, verftrekt derhalven

tot het beste proefmiddel of toet
#
s der wijnen , ten

opzichte hunner vervalfchinge met de loodfuiker.

Hiertoe dient allerbest het zwavelleverluchtwater,

volgens den Heer hahnemann, op de volgende wij-

ze bereid: Men wrijft gelijke deelen van tot poe-

der geftotene oesterfchelpen en zwavel, naer behoo-

ren, met elkander en laet ze in eenen bedekten kroes,

den tijd van twaelf minuten , wit gloeijen. Het wit-

grauwe poeder, of de kalkzwavellever , aldus ver-

kregen , wordt in eene welgeftopte vies bewaert.

Wanneer men nu eene wijnproef wil maeken; dan

neemt men eene fterke vies en doet in dezelve een

mengfel van twee drachmen der bovengemelde kalk-

zwavellever en zeven drachmen fijn gewreevenewijn-

fteenkristallen , hetzelve overgietende met zestien

oneen zuiver koud water, de geflotene vies tien mi-

minuten lang fchuddende en het troebele vocht ver-

volgens laetende zinken. Wanneer een eetlepel vol

van het vocht, dat op het dikke grondzetfel ftaet,

gegoten wordt in vier tot zes lood , van den wijn

,

dien men onderzoeken wil; dan zal, ingeval eener

vervalfchinge met lood, een meer of min, bruin

nederploffel volgen.

§. 880. Het kwikzilver wordt in zijne me-

E 3 tact*
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taelgedaente,door den azijn niet ligt aengetnst; doch

wanneer men verkalkt kvvikzilver (§. 535. ) , of het

geele, nedergeplofte kwikzilver (§. 539.}? ™ et

azijn kookt; dan verkrijgt men eene -ontbinding a

welke , verkoeld zijnde , kleine zilverglansfige fchub-

ben afzet, die het azijnzuure kwikzilver, Ace-

tis mercur

ü

, zijn , en ook bladerige kwikzilver-

AERDE, Terra foliata mercurialis , genoemd worden.

Dit zout wordt nog gemakkelijker bereid, wanneer

men .eene vervloeide bladerige wijnfteenaerde drup-

pelt in eene falpeterzuure ontbinding van kwikzil-

ver. Het falpeterzuur veréénigt zich , in deze be-

werking., met de potasche tot lalpeter en het azijn*

zuur, met de kwikzilverkalk veréénigd, valt in de

bovengemelde gedaente, op den bodem. Dit mid-

denzo.ut laet zich in koud water bezwaerlijk, macr

in kookend water ligter ontbinden. Door teveel wa-

ter wordt het echter ontleedt en eene geele kalk nc-

dergeploft. In het vuur en door de loogzouten

wordt het insgelijks ontleedt.

§. 881. Het azijnzuur werkt op het fpiesglas-

ïnetael, pok maer in den verkalkten (laet, en door

bijhulp der ftoovinge , digeftie. Men verkrijgt als-

dan eene ontbinding, die niet in kristallen fchiet.

Het tin, wordt, zelfs in den verkalkten ftaet, door

den azijn , maer zeer weinig aengetast.

§. 882. De azijn , mits het onthoudende wa-

ter , ontbindt zo wel de gom en den plantenflijm,

als ook de vlugtige-olieagtige, famentrekkende en

andere uittrekbaere , extradtive , deelen der gewas-

Jen. Men bereidt dus , door het inweeken van ver-

fcheidene planten , of derzelver deelen , in gemee*

nen, of overgehaelden azijn, die geneesmiddelen,

yrelke
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welke onder den naem van krujdazijnen, dceta

medicata , in de artfen ijwinkelen gevonden worden.

Doch wanneer de gemeene azijn overgehaeld wordt

over fpecerijiigtige, aromatifchc , plantdeelen ; dan

verkrijgt men cencn overgehacldcn azijn, die met

de reukltofle dezer planten is bezwangerd. Zodae-

nig een is het, in onze artfenijwinkeleu bewaerde,

MET azijnbereide wondwater , dqua rulneraria

cum aceto* De zuivere harsfen worden door den

azijn niet ontbonden en de kamfer alleen in des-

zelfs verfterkten , geconcentreerden , ftaet* De gom-
Jiarsfen worden 'er door geweekt.

§. 883. De famenftelling des azijns is, naer

alle waerfchijnlijkheid, dezelfde met die der overige

plantzuuren, ($. 825.) alleen in de evenredigheid

der famenftellende deelen verfchillende. Dit blijkt,

onder anderen, voornamelijk hierdoor, dat men
door eene grootere maet van verzuuringe, oxidatie ,

het wijnfteenzuur en fuikerzuur in azijnzuur kan

veranderen. Wanneer , naemlijk , die beide zuuren

,

op nieuws , met den bruinfteen , of het lalpeterzuur,

in het vuur, bewerkt worden; dan verkrijgt men
eene vloeiftoffe, welke den reuk en alle verdere ei-

£enfchappen des azijns bezit.

CXIII. Ove R de verrottinge
DER PLANTSTOFFEN.

§. 884. Alle plantdeelen, in het algemeen,

konnen , mits de verëischte omftandigheden , tot

de verrotting overgaen. Sommigen derzelver gaen

onmiddelijk, en zonder eenige andere voorafge-

£aene foort van gistinge, tot dezelve over, hoedae-

E 4 nig,
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nig, bij voorbeeld , zijn de planten der tweede rang*

fchikkinge , Clasfis. Anderen, daertegen ondergaen

vooraf de zuure gisting , alvoorens zij verrotten ,

en tot dezen behooren ook die plantfappen , welke

de wijngisting hebben ondergaen.

§. 885. De omftandigheden en gefteldheden »

tot de verrotting verëischt, zijn niet zo bepaeld»

als die tot de overige foorten van gistinge. Des

niettemin zijn de volgenden daertoe noodzaekelijk a

1.) Een zekere trap van vochtigheid: want vol-

komen drooge Ugchaemen verrotten niet.

2.) Eene wartemaet van , ten minften , vijf grae—

tfen boven het vriespunt.

3.) De toegang der vrije lucht; echter is deze

omftandigheid hier niet zo volftrekt noodzaekelijk,

als bij de twee eerfte gistingfoorten.

4.) Eene zekere vermenging : want de zuivere

wijngeest, alcohol , azijn, harsfen , vlugtige en vet-

*e oliën verrotten nimmer, in hunnen zuiveren ftaet»

§. 886. De verfchijnfels, de verrotting ver-

zeilende , zijn eene inwendige beweeging , welke

evenwel niet zo zichtbaer is, als in de wijn- en

zuure gistinge. Bij vloeibaere ftoffen bemerkt men
ook eene onklaer- of troebelwording; maer de ve>
wekte yerhooging der warmtemaet is alsdan niet

zeer aenmerkelijk en, daertegen, bij drooge lig--

chaemen , drkwirs , zo hooggaende , dat 'er eene

vrijwillige ontvlamming op volgt. Doch de aenmer-

kelijkfte verfchijnfelen in de verrotting zijn: de ver-

andering des reuks, die, zelfs in de fpecerijplan-

^en, zeer onaengenaem en walgelijk wordt; de ont-

wikkeling van koolenzuure, brandbaere en fmoor-

iucj^t, gas..; en, emdelijk de voortbrenging van he*

vlug-
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Vlugtige loogzout, hetwelk allenskens de floffe uit-

vliegt. De verrotring volbragt zijnde, blijft 'er

een moes over, in het welk, buiten veele kleuren-

de deeltjes, bijna niets meer van de famenftellen-

de deelen der planten wordt gevonden. Dit moes

verdroogt ten laetften , allengskens , tot een zwart

poeder, uit aerde en eenige zoutdeelen beftaende

,

en doorgacnde dijkaerde, Humus genoemd.

§. 887. Zo wel de gewasfen, tot het moes toe

verrot, als ook de dijkiierde , op zich zelven , over-

gehaeld, leveren een ftinkend water, een vlugtig loog-

zout , eene ftinkende brandige olie en eene koole,

welke, tot asch verbrandt, zeer weinig loogzout

onthoudt.

CXIV. Over het leerbegrip der gistinge.

§. 888. Offchoon het buiten allen twijffel

is, dat de planten, in alle drie foorten van gistin-

ge , ontleedt worden in haere innerlijkfte famenftel-

lende deelen, en dat deze , vrij geworden, zich on-

der andere betrekkingen en omftandigheden weder-

om veréénigen , die nieuwe ligchaemen vormende

,

welke door de gisting altoos voortgebragt worden

:

zo heeft men echter deze omftandigheden en be-

trekkingen, nog op verre na niet duidelijk en juist

genoeg wectcn te bepaclen; en, in dezen opzichte

blijft het leerbegrip dezer fcheikundige veranderin-

gen nog zeer duister.

§. 889. Vermits de fuikerfloffe alleen , of.

zulke zclfltandigheden , die dezelve in grooter hoe-

veelheid onthouden , tot de wijngisting gefchikt zijn

^n dit ligchaera (§. 825.) uit koolenftofTe , wa-

E 5 t«-
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terftofFe'en eenige zuurftofFe, oxigeen, is famei^

gefteld ; zo is de Heer lavoisier van gevoelen , dat

de waterftofFe zich met een gedeelte der koolenftof-

fe veréénigt, om den wijngeest, alcohol , te bae-

ren ; terwijl het overige der koolenftoffe , met de

zuurftofFe veréénigd , het koolenzuur daerftelt : want
wijngeest en koolenzuur zijn de beide voortbreng-

fels der wijngistinge.

§. §90. De azijn is een onvolkomen zuur , eene

famer: gefielde gronddofle hebbende , die waerfchijn-

Jijk in waterftofFe , hydrogeen, en koolenftoiFe beftaet.

Men kan hier uit bezefFen , hoe dat de wijngeest door

verzuuring, oxigenatie, in azijn kan veranderen en,

waeröm de toegang der lucht 'er zo volftrekt nood-

zaekelijk bij is. Doch de reden, waeröm de zui-

vere wijngeest niet kan overgaen in de zuure gis-

ting, maer dat hiertoe de tegenwoordigheid van Hij-

mige deelen noodzaekelijk verëischt wordt, blijft

nog onopgehelderd.

§. 891, Eindelijk, zo worden in de verrot-

tinge bijna alle innerlijkftej famenftellende deelen

der planten , bijna geheel en al in lucht- of gasvor-

mige ligchaemen veranderd. In de planten der eerde

foorte , gaet de waterftofFe , hydrogeen , op zich zel-

ve , als eene brandbaere lucht, gas, en de koo-

lenftofFe , met de zuurftofFe veréénigd, als koolen-

zuure lucht, gas, heen en 'er blijft niets, behal-

ven de aerden en metaeldeeltjes , misfchien met eeni-

ge koolenftofFe veréénigd , over. Doch , wanneer

de planten meer fmoorftofFe bezitten , gelijk die van

de tweede foorte ; dan veréénigt dezelve zich , ge-

geduurcnde de verrotting, met de waterftofFe, tot

ammoniak. De weinige lichtvoerende ftofFe,//zw«

J)h$«
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phorus , welke deze laetften insgelijks bezitten, wordt

door de brandbaere lucht ,£#*, ontbonden , en gaet

met dezelve, als gephosphoordc waterilollelueht,

gas, heen. Dit, nevens de grootere hoeveelheid

van het ammoniak, is de reden, dat de verrottende

planten der tweede iborte altoos veel walgelijker,

dan die der eerlte foorte , rieken.

CXV. Over eenige bijzondere samenstel-

lingen IN DE ARTSENIJBEREIDINGE.

§, 892, De verééniging eener vlngtige olie

met de fniker, zonder tusfehenkomfte der warmte,

noemt men eene oliesuiker , ELvofaccharum. De-

zelve wordt bereidt

:

1.) Door eenen druppel der olie door een (tukje

fuiker te laeten inzuigen.

2.) Dat men ééne drachma geftampte fuiker

met eenen, twee of drie druppels olie, naer inaete

dezelve meer of min icherp is , in een wrijfbakje

,

famenwrijvc.

3.) De oliefuiker van oranjeappelen en citroenen

wordt bereid door de fchillen dezer vruchten , te-

gens een ftuk fuiker te wrijven, en de bezwanger-

de fuiker vervolgens aftefchraepen.

§. 893. De tafeltjes, Tabul<e,en koekjes,

PasLc, zijn verbindingen der fuiker met den flijni

der planten; met dit onderfcheid, dat de cerften

"koud en, de laetften, met bijkomlte van het vuur

bereidt worden. In de tafeltjes komen ook dik-

wils vaste, tot fijn poeder gebragte plantdeelen , tot

inmengfel. De ronde koekjes , Trochifci , ver-

fchillen van de tafeltjes, voornamelijk, door eene

menigvuldiger famenftelling en door de uitwendige

.gedaente, §. 894.
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§. 894. Wanneer verfche plantfappen , over-

gehaelde wateren , vlugtige , overgehaelde oliën

,

enz. met fuiker, op het vuur, gefmolten en in klei-

ne, ronde druppelen uitgegoten worden , dan

noemt men ze klejne ronde koekjes* RotuI<z.

Deze verfchillen van de morsellen, Morfuli , al-

leen hierin , dat in de laetften ook grof geftotene

of flechts gekorvene , vaste plantdeelen gemengd en

werktuiglijk ingefmolten worden.

§. 895. Indien verfche bloemen , of bladen

cener plante , in eenen houten of (leenen mortier

,

tot eene dunne pap geftooten, naer de evenredig-

heid hunner fappigheid , met twee tot drie deelen

fuiker, wel en éénvormig afgewreeven worden,

dan ontftaet 'er een ingesuikerd middel, bewaer-
middel , Conferva. Bij drooger plantdeelen wordt 'er

ook een weinig water bijgevoegd ; bij voorbeeld, ia

de Roozen - confcrv.

§. 896. Deze ingefnikerde middelen, Con-

ferven , moeten de lijvigheid van eene dikke pap heb-

ben, en naeuwlijks aen de vingeren kleeven ; wan-

neer zij te dun zijn , gaen zij ligt tot gisting over.

Zelfs befpeurt men , bij de bestbereide conferven ,

in de eerfte dagen, eene kleine innerlijke beweeging;

zij fchuimen en de vaste deelen fcheiden van de

vloeibaeren af. Wanneer deze affcheiding , door

eene dikwils herhaelde omroering, niet verhoed

wordt; dan gaet het vloeibaere gedeelte tot gisting

over en de geheele conferv bederft.

§. 897. Om de gisting verders te beletten ,

moeten de conferven altoos op eene koele plaets be-

waerd worden. Evenwel kan men dezelven naeu-

welijks langer, dan één jaer, goed houden: want

der-



SCHEIKUNDE. 7?

•öerzelver kragt , voor het grootfte gedeelte , mede

afhangende van de vlugtige deelen der planten; zo

worden de meesten., door den ouderdom, ten laet-

ften kragteloos. Deze ingefuikerde middelen , con~

ferven , moesten derhalven nimmer voor langer tijd,

dan voor één jaer, in voorraed bereidt worden;

zelfs voor niet zo lang van zulke planten, die men

het ganiche jaer door versch kan bekomen.

$. 898. Daer worden ook wel , in geval van

noodzaekelijkheid , conferven bereidt uit drooge,

tot poeder gedampte planten , met bijvoeginge van

een weinig waters; maer, behalven dat zulk eene

conferv altoos eenen aerdagtigen fmaek heeft en in

den mond, nooit, zo ligt en volkomen vervloeit,

als eenc, die uit verfche planten bereid is: zo kan

zij ook nimmer zo veel kragt bezitten.

§. 899. Wanneer men fuiker, ter lijvigheid

van den honig toe, ontbindt 'in eenig plantenvocht,

evenéé* welk, bij voorbeeld, in een opgietfel , af-

kookfel, uitgeperst iap , plantenmelk, azijn, enz.

dan wordt het bereidfel , daeruit ontftaen , een sui-

ker sap ofsjjRoop, Syrupus * genoemd. Indien hier-

toe maer eene enkele vloeiftoffe gebruikt wordt,

dan is het eene enkelvoudige sijroop , fimplex;

doch wanneer 'er meer inmengfels in komen , dan

is zij samengesteld, compofitus. Ook moet de

bereidingswijze van de fn/oop gefchikt worden naer

de verfcheidenheid der vloeiftoffen , die men ge-

bruikt. Men heeft derhalven algemeene regels, bij

alle fijroopen plaets hebbende, en ook bijzondere,

maer enkele iljroopen betreffende.

§. 900. De fuiker wordt den bovengenoem-

den vochten voornamelijk bijgevoegd , om ze voor

het
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het bederf en inzonderheid voor de gisting te bd«

waeren ; daeröm moet 'er de fuiker 9 naer eene)

zekere, bepaelde evenredigheid, in zijn. Wanneer
de fijroop te weinig fuiker onthoudt ; dan is zij te

dun, en gist nog eerder, dan of 'er geene fuiker

in was ; maer is 'er te veel fuiker in de fijroop

,

dat is , meer dan het verkoelde vocht ontbonden kan

houden; dan kristallizeert het overmaetige gedeel-

te , en fleept daerënboven nog iets van het nood-

zaekelijke , in de kristalfchieting mede ; waerdoor

de overige fijroop wederom te dun wordt en aen het

gisten raekt. De hoeveelheid der fuiker moet der-

halven bepaeld worden , naer de lijvigheid der vloei-

ftoffe. Men neemt, gewoonlijk, tot het fap van

besfen, de opgietfels en afkookfels, twee deelen

fiüker tegen e'én deel vocht. Bij dikkere vloeiftof*

fen , als de plantenmelk , enz. neemt men flechts ge-

lijke deelen fuiker.

§. 901. Het zijn eigentlijk de flijmigfte dee-

len der plantvochten , die de zuure gisting voort-

brengen : hoe flijmiger derhalver eene fijroop is*

des te fpoediger en ligter gist zij; en hoe meer

dezelve, voor of na de inmenging der fuiker, met

eiwit klaer gemaekt is geworden , des te langer laet

dezelve zich bewaeren. Ook worden de fijroopen j

hierdoor, bevalliger voor het oog; maer verliezen

daerbij meestal in geneeskrachten. De allergepaste

zuivering en klaermaeking der fijroop moest dus

beftaen in het affchuhnen onder de kooking en het

warme doorzijgen door eenen wollen of flanellen doek*

§. 902. Vermits 'er tot de zuure gisting cene,

iets verhoogde , warmtemaet verëischt wordt : zo

wordt de gisting der fijroopen ook hierdoor belet *

4at
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dat trien dezclven op koele plaerfen bcwaere. Eene

fijroop, die zich nog in het begin der gistinge be-

vindt, kan door eene nieuwe kooking met fuiker

verholpen worden; doch het moet 'er niet zo verre

medegekomen zijn , dat de eigenfehappen der in*

niengfelen veranderd waren.

§. 003. De fijroopen moeten altijd bewaerd

worden in glazen of porcelleinen , uiterlijk in tin-

nen vaten ; om dat de meesten derzelven zuure*

deelen onthouden , en de fuiker reeds de kope-

ren en ijzeren , eenigzins aentast. Zij moeten ook ,

alvoorens in die vaten te worden gedaen , volkomen

verkoeld zijn; want anderzins hegten zich dikwils

aen het boveneinde der vaten , eenige waterdrup-

pels, welke op de fijroop nedervallende , fchimmel

verwekken. Omtrent de vaten, ter bereiding der fij-

roopen, heeft 't zelfde plaets, 't geene •(§. 702. 3.)

van de uittrekfelen gezegd is.

%. 904. De af kookfels worden dikwils , al

van begin af, met de fuiker veréénigd en vervol-

gens , tot de behoorlijke lijvigheid verdampt. Des

niettcgeuftaende moet, zo veel doenlijk is , de onno-

dige opwelling vermijd worden. Plantmelken, op-

gietfels en uitgeperste vruchtfappen moesten nooit

met de fuiker kooken ; maer de fuiker in het heete

vocht alleen ontbonden , en dan ten hoogden maer

nog tot eene enkele opwelling verhit worden. Bij

veelen moet deze ontbinding in het waterbad ge-

fchieden ; als , bij het vioolenfap , tot bewaering

der fraeije kleur.

§. 905, Wanneer men, tot de bereiding der

fijroopen, honig gebruikt , in fïede van fuiker; dan

krijgen zij den naem van iionigsappen, Mella. De
ho-
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honig wordt , tot dit einde , met de vloeiftoffe veN
éénigd en wederom tot de honiglijvigheid verdampt*

Het honigfap , met azijn bereid , voert den bijzon-

deren naem van enkele azijnhonig, Oxymel firn*

plex. Indien 'er nog andere vloeiftoffen in dit meng-

fel komen, als het fap van den zee -ajuin, enz. dan

wordt het genoemd zee-ajuin-azijnhonig , Oxymel

fquilliticum^ enz.

§. 906. Wanneer de fappen van besfen , of

het merg van ooft, met een vierde gedeelte fiükers

vermengd, ingekookt worden tot de lijvigheid van

een vloeibaerer uittrekfel; dan noemt men de eer-

den een verdikt sap, Roob , en de laetften een

merg, Pulpa. Worden tot zulke fappen van besfen

gelijke deelen fuiker gevoegd en dezelven daerna ver-

dampt ter lijvigheid eener fchalei; dan verkrijgt men
cene suikerschalei, Gelatina. De fchaleiën uit

den (lijm van planten bereid , heeten sljjmkoekjes ,

Pastee.

§. 907. Wanneer gedroogde plantdeelen, tot

poeder geftooten , uittrekfels , ingefuikerde midde-

len, con[erven , balfemen, oliën, gommen of . hars«

fen, met eene fijroop, of met honig vermengd wor-

den , ter lijvigheid van een vloeibaer uittrekfel, dan

noemt men zulk eene bereiding een uitgekozen
toemaeksel, Eleciuarium. Deze toemaekfels zijn

doorgaende zeer famengefteld ; en ondergaen gewoon-

lijk, terftond na hunne bereidinge, eene foort van

gistinge, welke, in fommigen, jaeren lang duurt.

De meesten verliezen hierdoor juist niets van be-

lang , omtrent hunne geneeskragten ; maer veelen

worden daerdoor ook wezentlijk veranderd en moes-

ten dus nimmer, in groote hoeveelheid, bij voor*

raed, bereidt worden. §. 908.
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§.908. De kunstbaLsemen, Balfama artificia*

Ha, zijn meestal famen gefield van uitgeperste oliën *

vlugtige , aiherifche , oliën , harsfen en andere vaste

ligchaemea, welke hun de lijvigheid van boter geeven-.

In de meesten beftaet de grondftoffe, ofderzelVer lig-

chaem , Corpus pro balfamo, uit de uitgeperste olie

van mnscaetnooten; maer dikwils ook uit wasch,

boter, enz. Dezelven worden gemeenlijk met roet,

fafraen , vermillioen en foortgelijken geverwd*

§. 909. De zalven, Unguenta, beftaen voor-

riaemelijk uit wasch , honig, uitgeperste oliën , dier-

lijk vet, boter, hars, enz* welke met verfche of

drooge plantdcelen , metaelkalken , zwavel , lood-

azijn , enz. op het vuur gefmolten of gekookt Wor-

den , tot eene boteragtige lijvigheid* Hier vari is

de kwikzilverzalf, Unguentum mercuriale ,

Uitgezonderd , als zijnde Hechts eene verkalking

en ontbinding des metaelkwikzilvers in varkens-

reuzel, door eene gertadige wrijving bewerkt. De
dunnere zalven worden dikwils ook smeersels,

Linimenta , en de vastere zalven , waschzalven of

waschpleisters, Cerata ,
genoemd*

§. 910. De pleisters, Emplaftra, orider-

fcheiden zich van dezelven , voornamelijk door

haere vastere lijvigheid; derwijze, dat zij zich, met

de handen , zonder 'er aen te kleeven , laeten vor-

men in vingerdikkeftaefjes. Het hoofdligchaem der-

Zelven bettaet het zij uit wasch en harsfen, of

uit olijvenölie , met loodkalk ingekookt. Zij wor-

den dienvolgens verdeeld in tweeën, in wasch-

pleisters, Empïaflra cerata , en in loodpxeis-

ïers, Emplaflra fatumina. .

D.Dml, F ÖVËft
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OVER HET RIJK DER DIEREN.

§..911. Het levende, dierlijke ligchaem beftaet

tiit vloeibaere en vaste deelen , die alle , door den be-

werktuigden bouw der vaten , trapswijze , uit de voed-

felmiddelen zijn gevormd ; aenhoudende vernieuwd,

en dus ook aenhoudende, als uitwerpfels van ver-

fchillenden aert , uit het ligchaem afgefcheiden

worden. De zelfftandigheden , hiertoe betrekke-

lijk, konden wij gevoeglijk verdeelen in drie hoofd-

foorten; te weeten : in zulken , die een noodzae-

kelijk deel van het beftaen des levenden ligchaems

uitmaeken ; in de uitwerpfelen ; en in die doffen

,

welke tot bijzondere bepaelde oogmerken afgezon-

derd worden. Maer jammer is het, dat wij de fchei-

kundige eigenfchappen van alle deze deelen , en-

keld genomen , nog te weinig kennen ; en hier al

te veele gaepingen ontmoeten , om de dierlijke lig-

chaemen , naer deze orde volledig te konnen door-

gaen. Intusfchen moeten wij ons laeten genoegen,

met de dierlijke, vloeibaere en vaste ligchaemen,

naer die orde te verhandelen , in welke ons derzel-

ver fcheikundige eigenfchappen, meer of minder,

bekend zijn.

CXVI. Van de melk.

§. 912. De melk is eene witte, zoetagtig

fmaekende, weinig riekende vloeiftoffe, welke in

de borsten der wijfjes van de zoogdieren wordt af-

gefcheiden, om derzelver jongen, in den eerden

tijd hunnes levens , te voeden. Deze vloeiftoffe is

niet alleen in verlcheidene dieren ; maer ook in één

zel£>



SCHEIKUNDE, gj

«elfde dier, naer oraftandigheden , verfchillenck

;

doch dit onderfcheid hangt , voor het grootlte ge-

deelte^ af van derzelver voedfel. Wij zullen, tot

onze onderzoeking, de koeijenmelk kiezen.

§. 913. Wanneer men verfche koeijenmelk

uit het waterbad overhaelt , dejlilleerd ; dan ver-

krijgt men een fmackcloos water , het welk met de

riekende zelfftandigheid , aroma , der melk bezwan-

gerd is, en zeerfpoedig tot de verrotting overgaet*

De overgeblevene melk is dan geheel veranderd in

een droog poeder, uittreksel van melk , Extrac-

itim lactis , genoemd , het welk , in warm water we*

deröm ontbonden, de voorige melk daerftelt; maet

zonder reuk. ,

§. 914.' Indien nu het uittrekfel van melk , ver-

ders, op zich zelve, bij een open vuur, wordt over-*

gehaeld; dan verkrijgt men uit hetzelve eenebrand-

baere en koolenzuure lucht , gas , een weinig bran-

dig zuur, eene brandige olie en vlugtig loogzout.

Het overblijffel is .eene koole, die eenige weinige

potasch., digeftiv zowt en phosphoorzuure kalkaerdö

onthoudt.

§. 915. De verfche melk geeft geenen blijk

Van de tegenwoordigheid eenes zuuren, noch alka-

lifchcn zouts te kennen. Door de rust, vergadert

zich op haere oppervlakte eene dikke zelfstandig-

heid, de room, Cremor la&h , genoemd. Deze weg*

genomen zijnde , heet de overgeblevene melk ont-

roomde melk, Lac defloratum. Wanneer deze

room, door de beweging gefcheiden wordt van de

nog aenklevendc, ontroomde melk; dan verkrijgt

men eene fmeerige olie, de botbtr , Butyrurri , ge-

jioemd, en de afgefcheidene ontroomde melk, welke

f 4 al**
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alsdan een weinig zuuragtig is, heet botermelk,"

karnemelk , Lac ebutyratum. Alle ligchaemen ,

welke de vette oliën, in het water, ontbindbaer

maeken, vertraegen of beletten de affcheiding der

boter; gelijk ook doet eene al te groote koude of

warmte.

§. 916. Wanneer men de ontroomde melk,

verders , nog eenige uuren in eene zachte ftoovin-

ge, digeftie^ laet; dan gefchiedt 'er eene nieuwe af-

zondering, in eene vaste fchalei, of lil, en in eene door-

zichtige vloeiftofFe. De eerde heeft den naem van

stremsel, Pats cafeofa lactis, en de laetfte dien van

wei, Serum lactis. Hoewel deze fcheiding reeds

van zelve gebeurt ; zo volgt zij echter fpoediger

door de bijvoeging van verfcbeidene ligchaemen;

als, van alle zuuren, onzijdige en middenzouten,

van het maegfap , van de kalvermaegen , de inwen-

dige maeghuid van jonge hoenderen , de gedroogde

maegen van menfchen , het geel van een ei , gom

,

fuiker, wijngeest, enz. Zij wordt insgelijks ver-

fpoedt door eene verhoogde warmtemaet tot aen het

ziedpunt.

§. 917. Sommige gewasfen , bij voorbeeld,

het walstroo , Galium luteum ; de valantie , Va*

lantia cruciata; de meekrap, Rubia tinftorum , de

distelsoorten, enz, bevorderen deze affcheiding

der kaes van de wei insgelijks; doch, volgens la-

tere waernemingen, flechts dan, wanneer zij in

de koude melk trekken , of een koud opgietfel

van dezelven in water, met de melk gemengd
wordt. Indien deze planten in de melk gekookt

morden , of dat men 'er de laetfte heet opgiet ; dan

wordt de ilremming veeleer verhinderd , dan bevor-

derd.
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derd. Even zo weinig werkt ook het warm bereide

opgietfel, of het afkookfel dezer gewasüm, op de

melk.

§. 918. De bijtende loogzouten, die hetkaas-

agtige deel der melk ontbinden, doen dezelve niet

ftremmen. De milde loogzouten ltrcmmen wel" de

melk; maer op eene andere wijze, als de bovenge-

melde ligchaemen. Zij veréénigen zich, namelijk,

met de kaes en de boter, tot eene zeepiigtige ftoffe,

welke zich in dikke witte vlokken affcheidt en,

door geftadig kooken , in het geele en , ten laetften

in het bruine overgaet. Het kalkvvater verwekt ook

maer eene onvolkomene ftremming in de melk.

§. 919. De eerfte famenltellende deelen der

melk zijn aldus : de wei, de boter en de kaes , wel-

ke in het begin van de zuure gistinge der wei , of

door andere ligchaemen , de melk doende ftremmen,

van zelve , uit eikanderen fcheiden. Wanneer men
eene verfche, onafgeroomde melk, behandelt vol-

gens §. 916; dan verkrijgt men de boter en de kaes

te famen veréénigd, van de wei afgefcheiden.

§. 920. De wei heeft eenen zoeten , aenge-

naemen fmaek en , zonder kooking bereid zijnde

,

heeft zij den reuk der melk. Zij is altoos onklaer

,

en wordt maer door de klaering met eiwit , helder.

In het waterbad overgehaeld zijnde, verkrijgt men
hetzelfde water uit dezelve, het welk de verfche

melk levert ; en tot overblijffel heeft men eene ftof-

fe, welke, van de nog aenkleevende kaesdeeltjes enz»

behoorlijk gezuiverd zijnde , in witte ruitvormige

kristallen fchiet, melksuiker, . Saccharum lactis

genoemd.

§. 921, De melkfuiker heeft eenen flaeuwen

F 3 zoe**
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zoetagtigen fmaek en ontbindt zich volkomen in

vier deelen heet water. Bij een verfterkt vuur, op

zich zelve overgehaeld zijnde, gedraegt zij zich

als de gemeene fuiker. Wanneer één deel melkfui-

ker met negen deelen falpeterzuur bewerkt worden

op dezelfde wijze, als in de bereiding van het füi-

kerzuur (§. 772.); dan fcheidt zich, onder deze

bewerking een wit poeder af en het overige vocht

fchiet in lange kristallen, welke een waer fuiker-

zuur daerftellen.

$. 922. Het bovengemelde poeder heeft eenen

aerdagtigen fmaek en is in het water zeer bezwaer-.

lijk te ontbinden. Op zich zelve overgehaeld , ge'

defiilleerd^ wordt het zwart en verheft, fuhlp-

tneerf, zich ten deele, als een zuur, naer barnftcen

gelijkend zout , met agterlaetinge eener koole. Met
de loogzouten vormt het onzijdige kristallizeer-

baere zouten, en met de alkalifche aerden onoplos-

baere mjddenzouten. Op de metaelen heeft 't wei"

ing werking. Deze zelfftandigheid wordt door de

nieuwe Scheikundigen gehouden voor een eigea

cn bijzonder zuur, hetzelve noemende melksuiker-

zuur , Acidum facchofadticum.

§. 923. De melkfuiker is dus eene ftoffe,

welke famengefield is uit de grondffofFen van- twee

zuuren; waervan het ééne , met het luchtzuur, cxï-

geen 9 veréénigd, het melkzuur vormt; en het twee-

de een waere fuiker fchijnt te zijn, welke door de

zuurftoffe in fuikerzuur veranderd wordt.

§. 924» De wei, aen zich zelve overgelae-

ten, gaet zeer fpoedig tot de zuure gisting over.

Men kan derhalven, door vermenging van dezelve

met een weinig wijngeest en daarop volgende gis-t
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ting, eenen waercn melk-azijn, Acetum ïaftis , be-

reiden. Dit zuur, waerïn liet kaeswater, of de

wei, op zich zelve gistende, wordt veranderd,

houden veele nieuwere Scheikundigen, voor eene

eigene foort , hetzelve melkzuur , Acïdum laftis ,

noemende. Anderen daerëntegen oordeelen , dat

het niet verfchilt van het azijnzuur. Om hetzelve

zuiver te verkrijgen , verzadigt men de gegist heb-

bende wei met krijt, zijgt ze vervolgens door en

doet 'er zo lang fuikerzuur bij, tot dat 'er geene ne-

derploffing meer volgt. Het melkzuur, dus vrij ge-

worden , wordt op nieuws doorgezeegen , tot de

lijvigheid des honigs ingekookt en vermengd met drie

deelen zuiveren wijngeest of alcohol , welke het melk-

zuur ontbindt en de melkfuiker agterlaet. De wijn-

geest , eindelijk, afgetrokken zijnde, blijft het zuu-

re melkzuur over , het welk zich niet laet kristalli-

zeeren

§. $%$. De verfche kaes of het ftremfel is

eene witte , vefirkragtige ftofFe , welke, aen zich zel-

ve overgelaeten , zeer fpoedig ter verrottinge over-

gaet. Door de drooge overhaeling geeft zij een

fmaekloos water , brandbaere en koolenzuure lucht,

gas , vlugtig loogzout en eene zeer ftinkende,

brandige , empyreumatifche^ olie. Het overblijffel be-

ftaet in eene aenmerkelijke hoeveelheid van eene

koole, welke niet gemakkelijk tot asch brandt eii

welker asch geen loogzout, maer phosphoorzuur eri

koolenzuure kalkaerde onthoudt. In het water is

de kaes niet te ontbinden en door het ziedende

water wordt zij hard. Door verfterkte, geconcen-

treerde ^ zuuren en de bijtende loogzouten wordt zij

ontbonden. Uit dit alles blijkt, dat zij met do

F 4 lijm*
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lijm- of papftoffe des meels de meeste overeenkomst

heeft,

§. 9C6. Door het inzouten en famenperslen

wordt het ftremfel of de verfche kaes, tot gemeene

kaes gevormd. Wordt het eerfte maer gefcheiden uit

de ontroomde melk; dan onthoudt het rnaer weinig

Ipoter, en de kaes wordt gering en maeger; daerën-»

tegen is zij beter en vetter , wanneer zij uit verfche,

vette melk bereid is, waer alle room 'erin blijft.

§. 957. De boter, van alle kaes- en weideen

len gezuiverd, is -van eene zachte lijyigheid, wit

pf geelagtig van kleur, aengenaem en (Ireelend van

fmaek e.n zonder reuk. Zij fmelt in eene maetige

warmte en ftolt wederom in de verkoeling. Op.

zich zelve overgehaeld zijnde, geeft zij eene ge-

ringe hoeveelheid van fmaekloos. water , een zeer

fcherpriekend zuur, naemlijk vetzuur , en eene kwa*

lijkriekende olie, boterolie , Oleum butyri
, ge«i

noemd, liet overblijffel lpeitaet in zeer weinig dier->

lijke koole.

§. 928. Bij eene, iet verhoogde warmtemaet,

ontwikkelt zich het vetzuur, allengskens, van zel-

ve uit da boter, welke dan begint fcherp van reuk

en fmaek te worden, en men noemt ze, in dien

ftaet, gars.tig, of sterk. Dit gebrek-kan, ten deele,

verholpen worden, wanneer men 'er het vetzuur,

met wijngeest , alcohol, van afwascht. Met de loog^

fouten vormt de boter eene waere zeep. Uit dit

gilles blijkt, dat deze zelfstandigheid, in haere fchei-

kundige eigenfehappen , zeer veel overeenkomst

heeft met de vette plantöliën.

§. 9-9' De melk beftaet dus, eigentlijk uit

,^ne vette olie en eene lijm- of papagtigc itofFe , die,

doo;.
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door de bijkomfte eencr fuikeragtige fïofFe, in het

water onvolkomen zijn ontbonden , eneenigziirs het

voorkomen eenerplantmelk, dierlijke emulfie , heeft,

§• 93°». Wanneer eene versch gemolken melk

gefield wordt in eene warme plaetfe en men , door

menigvuldig roeren, de affcheiding der boter en

kaes van de wei belet ; dan gaet de laetlte wel tot

de gisting over , maer veel langfaemer , en het tijd-

perk dejr wijngistinge is korter; derwijze, dat men
uit zodaenige. melk , door de overhaeling , eenen

waeren wijngeest, alcohol, kan verkrijgen. Dooi-

de bijvoeging van gist, wordt de gisting der melk,

even als die van de plantvochten , bevorderd. Daer-

ënboven geeft de melk , naer alle waerfcbijnlijkheid

,

zo veel meer wijngeest, als zij meer melkfuiker

bezit.

§. 931. Alle melk, evenééns van welk dier,

is uit de bovengemelde deelen famengeileld; maer

alle foorten onthouden ze niet in dezelfde evenre-

digheid ; wijkende dienvolgens , in haere eigen-

schappen , van de koemelk , af.

§. 932. Elke melk heeft eenen eigenen, bij-

sonderen, reuk, aroma. Dus een bedrevene kan

erkennen , of zij van eene koe, geit , merrie, eze-

linne , of eindelijk van eene vrouwe afkomftig zij.

Ook fcheidt alle melk eenen room af; maer deze is

van de fchaepen- of geitenmelk dikker, en daerën-

tegen dunner en minder overvloedig in de ezelinne-

melk en vrouwenmelk.

§• 933. De boter fcheidt zich bij de geiten-

melk even zo gemakkelijk af, als bij de koemelk,
en is vast, laetcnde zich niet wederom met de ove-

rige melk vermengen. De fchaepen boter is week.

F 5 De
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De boter van ezelinnen , merriën en eindelijk, ook van

inenfchenmelk, fcheidt zich in het geheel niet af, of

ten hoogden maer in de gedaente van room '

9 zij kan

ook , door bijkomende warmte , in de overgeblevene

melk, gemakkelijk, weder ontbonden worden.

§. 934. Het kaesdeel der geitenmelk, is even,

als in de koemelk , vast en veêrkragtig. Dat van

de ezelsmelk en merriënmelk is zulks minder , en dat

van de fchaepenmelk is maer kleverig. Daerëntegen

neemt het kaesdeel der vrouwenmelk, nimmer eene

vaste gedaente aen , zijnde altoos vloeibaer. In de-

ze laetfte volgt de affcheiding der kaes niet, dan

zeer bezwaerlijk en bijna nimmer van zelve.

§. 935. De wei onthoudt altoos de reuk-

ftoffe , aroma , der rmelk en heeft derhalven altijd

eenen eigenen fmaek en reuk, naer dat zij van het

één of ander dier afkomflig is. De vrouwenmelk,

gelijk die van ezelinnen en merriën, bezitten veel

wei; de geiten- en koemelk daerëntegen minderen

de fchapenmelk het allerminst.

§. 936. De melkfuiker is altoos dezelfde,

van welk een dier de melk ook genomen zij ; maer

elke melk onthoudt ze niet in dezelfde evenredig-

heid. Nacst de melk van merriën en ezelinnen, be-

zit 'er de vrouwenmelk het meest van.

§. 937. De overige onzijdige zouten betref-

fende, is derzelvcr tegenwoordigheid in de melk

meest toevallig ; van het voedfei der dieren afhan-

gende. Dus wrordt 'er, bij voorbeeld, in de koe-

melk , dan eens digestivzoxw. en zeezoutzuure kalk-

aerde en dan eens wederom niet, gevonden.

938. Uit de gemelde, verfchiilende , cigen-

fchappen der deden , die de melk famenftellen , en

der-
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derzelver evenredigheid in de onderscheidene foor-

ten der melk , kan men nu der/.elvcr vetfehei-

den gedrag, ten deele , verklaeren. Waeröm,
bij voorbeeld, de vrouwenmelk het langst kan be-

waerd blijven, zender zuur te worden? Om dat

namelijk, de boter en de kaes 'er niet zo ligt van

affcheiden en , door haere verééniging met de wei,

de gisting dezer laetfte beletten. Waerötn de mer-

riënmelk, door de gisting, meer wijngeest, dan de

koemelk levert? Om dat dezelve meer melkfuiker

onthoudt, enz.

J. 939. Alle deze verfcheidenheden dermelk-

foorten , hebben daerënboven nog hunne trapswijze

afwijkingen , naer de verfchillende levenswijze en

het voedfel der dieren. Dqzc omiïandigheid is, bo-

venal, van gewigt omtrent de melk der vrouwen:

Want al het geene,tot hiertoe, van dezelve gezegd

is, heeft maer alleen plaets , wanneer de vrouw eene,

alleen dierlijke, of, ten miniten, gewoone levens-

wijze houdt, dat is , een gemengd voedfel van vleeschi

en planten geniet. De melk eetier vrouwe , alleen

van groentens levende, komt nader overeen met de

koemelk, minder room afzettende, fpoediger zuur

wordende en, door de zuuren en verders gebrui-

kelijke middelen, eerder en volkomener ^remmende.

CXVII. Van het bloed.

§. 940. Het bloed is niet alleen in de on*

derfcheide dieren , maer ook in hetzelfde dier, naer

de verfcheidenheid der ligchaemsdeelen , verfchü-

lend. Dus weeten wij, bij voorbeeld , dat het bloed

in fommige dierea de warmtemaet des dampkrings

heeft j
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heeft; in anderen dezelve te bovengaet : dat het (lag-

aderbloed, doqr het inzuigen des luchtzuurs , oxi~

geen, rooder is, dan dat van de bloed aderen; enz.

Men heeft echter alle deze verfchillendheden nog

niet genoegfaem onderzocht; weslialven wij ons

met de ontleding van het verfche ,
gelaetene men-

ichenbloed moeten vergenoegen,

§. 941. Het bloed, uit de ader van een voi-

wasfen, gezond mensen gelaeten, is donkerrood

,

dik, een weinig ziltig fmaekende. Op zich zelve

verkoelende , ilolt het allereerst geheellijk, en fcheidt

zich daerna allengskens in twee deelen ; waervan

het ééne beftaet in een vast, rood ligchaem, de

koek van het BLOED , Cruor feu Placenta fangu't-

nis 9 genoemd; het andere, in eene geele vloeiftoffe,

het bloedwater , Serum feu lympha fanguinh,

genoemd.

§. 942. Het geheele bloed, aén zich zelve

overgelaeten , gaet in eene maetige warmtemaet zeer

ras tot de verrotting over. In eene zachte hitte,

droogt het in tot eene zwarte doffe, die men het
Tjittrekskl van bloed , ExtraStum fanguinis ,

noemt. Op zich zelve overgehaeld zijnde, levert

het bloed een fmaekloos water, dra verrottende, eene

brandige ojie , en een onzijdig ammoniakzout, be-

ftaende uit een brandig zuur, tot hier toe nog niet

genoeg onderzocht, het welk overzadigd is met am-

moniak. Onder deze bewerking zwelt het bloed

zeer op , ook wordt 'er veele brandbaere en kooien-

zuure lucht, gas, ontwikkeld, en het overblijf-

fel is eene zeer fponsagtige koole , die uittermaeten

bezwaerlijk tot asch brandt en dan uit keukenzout

,

foda . en phosphoorzuure kalk beltaet.

§• 943-
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5. 943. Ilct blocdwater is cene geelagtige,

groene vloeifloffe van eene kleverige lijviglieid en

iets ziltigen fmaek. In bet vnnr gebragt , ftremt het

voor het grootfte gedeelte reeds , alvoorens het kookt

en levert , in het waterbad , overgehaeld , gede-

finieerd, wordende, een fmaakloos water; terwijl

het gedreinde deel alsdan achter blijft. In een (terk

vuur overgehaeld wordende, zwelt het zeer op, en

levert koolenzuure en brandbaere lucht , gas , een

vlugtig , loogzoutig vocht , veel mild ammoniak-

zout en eene dikke brandige olie. Het overblijffel

is eene groote koole , zeer bezwaerlijk tot asch te

branden en alsdan zeezoutzuure en koolenzuure

foda , nevens phosphoorzuure kalkaerde , leverende.

§. 944. Het blocdwater veréénigt zich met

het koude water, in alle mogelijke evenredigheden,

zonder eenige bijzondere verandering; doch in

liet kookende water geftort zijnde, (lolt het terftond

Een gedeelte van hetzelve veréénigt zich wel met

het water tot eene melkagtige vloeiftoffe; maer kan

ook, door verdere kooking, of door het bijvoegen

van wijngeest , daervan afgefcheiden worden. Even-

eens ftolt het bloedwater ook met de mijn (loffelijke

zuuren en wanneer het geftremd gedeelte 'er als-

dan , bij doorzijginge , van afgefcheiden wordt; dan

verkrijgt men , door de verdamping van het overig

vocht, een onzijdig zout, hoewel in zeer geringe

hoeveelheid, door de verééniging van het gebruik-

te zuur met de foda geboren. De plantzuuren, in

eenen verfterkten, geconcentreerden , ftaet , doen het

bloedwater desgelijks (lollen ; maer de loogzouten

fchijnen hetzelve veeleer tt verdunnen.

• §. 945» Het geftremde bloedwater is in het

wa>
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water niet te ontbinden , en verdroogt in eene mae*

tige warmte, tot eene hoornagtige ftoffe. De ver*

fterkte mijnffcoffelijke zuuren zo wel, als de bij-

tende loogzouten, ontbinden het geftremdebloedwa*

ter ; doch de eerde ontbindingen worden door het

water en die van de laetften , door de zuuren ont-

leedt. Over het algemeen heeft deze ftoffe veele

overeenkomst met het kaesgedeelte der melk. Wan-
neer het geftolde bloedwater,in eene hoogere warm-

tem aet , temperatuur , bewerkt wordt met ver-

dund falpeterzuur; dan verkrijgt men fmoor- en fal-

peterlucht, gas, en 'er ontlhet, in het overblijf-

fel , fuikerzuur en een weinig appelzuur,

§. 946. Het bloedwater fchijnt derhalven,

volgens de voormelde proeve , te beltaen uit water *

(trembaere wei , lympha , eenige fchalei , keuken-

zout , milde foda en phosphoorzuure kalk. De dier-

lijke fchalei is de verzuurbaere grondftoffe, welke

zich in fuiker- en appelzuur laet veranderen ; doch

het is de (trembaere wei, welke, in eene drooge

overhaeling, de oliën vormt, en zich voornamelijk

onderfcheidt door de eigenfchap, van in de warmte
een vast ligchaem daer te (tellen.

%. 947. De bloedkoek droogt, door eene

niaetige warmte , allengskens in en wordt bros ; maer

in de warme lucht verrot zij zeer fpoedig. Dezelve

met koud water uitwasfehende , kan men ze verdee-

len in twee deelen, waeruit zij beftaet. Het ééne

ontbindt zich in het water, aen hetzelve de roode

kleur geevende ; het andere , overblijvende , is eene

witte draedige ftoffe, het veselagtig gedeelte

der bloedkoek , Pars fibrefa fanguinis vel cruoris*

genoemd.

$- 94*<
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§. 948. Het water , door de bloedkoek ge-

verwd, onthoudt eigentlijk alle kleurende deelen des

bloeds. In de fcheikundige onderzoeking is deze

vlociftoffe van het bloedwater nergens in verfchil-

lende; behalven, dat zij eene groote hoeveelheid

van ijzer in zich ontbonden heeft. Dit metael wordt

'er door de afbranding uitgefcheiden ; wanneer het

in de uitgeloogde asche , als eene bruine kalk over*

blijft. Dit heelt aen fommige Phyftologisten aenlei-

ding gegeeven , om de roode kleur des bloeds van

het onthouden ijzer artcleiden.

§. 949. Het vezelagtig gedeelte, de bloed-

koek famenftellend, is geheel fmaekloos , en in het

water en den wijngeest niet ontbindbaer. In het

water gekookt , of, op eenige andere wijze , in eene

maetige hitte gebragt zijnde, wordt hetzelve hard;

en wanneer zulks plotfeling gefchiedt, dan kron-

kelt het in één, als perkement. Door de bijtende,

vuurvaste loogzouten wordt het, alleen met hulpe

der ziedhitte, ontbonden; en, het bijtend ammo-
niak doet 'er geene werking op. De zuuren ont-

binden het, onder ontwikkeling van falpeter- en

fmoorlucht , gas. Door het falpeterzuur wordt

alsdan ook fuiker- en appelzuur voortgebragt. Uit

deze ontbindinge wordt het door de loogzouten

wederom nedergeploft ; echter in eenen veranderden

ftaet. In de vochtige lucht verrot dit vezelagtig

deel zeer fpoedig. Door eene drooge overhaeling

levert het veel vlugtig, mild loogzout en eene zeer

Hinkende brandige olie; met agterlaetinge eenerkoo-

le, die gemakkelijker tot asch brandt, geene fid*

en onzijdige zouten, maer alleenlijk zuivere en phos~

phoorzuurc kalkaerde onthoudt,

$• 950.
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§. 950. In het paerdenbloed , en bij ohtftee»

kingszïekten ook in het menfchenbloed , zondert

zich het vezelagtig gedeelte des bloedkoeks gedeel-

telijk van deszelfs andere Famenftellende deelen af;

deze laetften, in de gedaente van eene geele leder-

Sgtige huid, overdekkende. Deze huid wordt in het

menfchenbloed genoemd de ontsteekingkorst of

spekhuid , Crafta inflammatoria.

§. 951. Wanneer het bloed, zo, gelijk het

versch uit de ader is gelaeten , opgefloten wordt in

tenig vat, dat luchtledig, of gevuld is met eena

lucht, gas, ter ademhaeling niet gefchikt; dan

ilremt het bloed ook wel, maer niet zo fpoedig*

noch tot zulke vastheid, als in de dampkringslucht*

De bloedkoek , daervan affcheidende, is dan ook niet

zo helderrood, maer veeleer zwart. Wanneer daerën*

tegen hetverfche bloed wordt opgefloten inde levens-

lucht; dan volgt 'er ras eene ftremmingen de bloed*

koek wordt even zo rood, als in de lucht van den

dampkring.

S. 95a. Wanneer een helderroode bloedkoek,

in de vrije lucht geftremd , opgefloten wordt in eenig

vat met brandbaere lucht , gas; alsdan volgt 'er

allengskens eene vermindering dezer lucht en de

bloedkoek verliest zijne kleur, die in het paers- of

purperkleurige en eindelijk in het zwart verandert.

Indien nu deze zwapte bloedkoek , of eenig andere,

in het luchtledige, of in eene lucht, ter ademhae-

linge ondienftig, geftremd, gefield wordt in aen-

raeking met de lucht des dampkrings, of, het

welk' nog beter is, met de levenslucht, in eenig

gefloten vat \ dan herkrijgt dezelve zijne roode kleur

en, in het laetfte geval vermindert de levenslucht

en
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ten 'er wordt eenige kooienzuure lacht, gas 9 ge-

boren.

§• 953' Wanneer het verfche bloed der bloed*

a eren, het welk, gelijk men weet paers , purper-

kleurig of2wart is, met levenslucht wordt bezwan-

gerd; dan verkrijgt het eene heldere, roode kleur,

die evenwel allengskens wederom in de paerfe en

zwarte overgaet» Dtze laetlte verandering gebeurt

zelfs ook dan , wanneer het bloed in eene onafge-

brokene aenraeking met de levenslucht gefield is.

Men kan het alsdan ook doorgeene nieuwe bezwan-

gering met dezelve wederom helder rood maeken*

Wanneer men daerëntegen eenig helder rood flag-

aderbloed oplluit in eenige lucht, gas, ter adem-

haelinge ondienftig , evenééns welke; dan verliest

het allengskens zijne kleur , en wordt, paers of pur-

perkleurig*

§. 954. Wanneer in eenig versch bloedader-

bloed overgezuurd, oxigeneert , zeezoutzuur gego-

ten wordt ; dan wordt het terftond zwartkleurig.

Het gemeene zeezoutzuur ^ van dezelfde (terkte,

als het overgezuurde, veröorzaekt geene verande-

ring in de kleur. Het verfterkte, geconcentreerde ,

zeezoutzuur doet het bloed wel ijlings (tollen, zon-

der het nogthans zwart te verwen.

§• 955' Uit alle deze uitgezochte proeven

hebben de nieuwere Scheikundigen en Phyfiologis-

t«n dit gevolg getrokken:

1.) Dat het zwarte bloedaderbloed (§.053.) zich

met de levenslucht, gas, veréénigt , dezelve ont-

bindt en van dezelve zijne roode kleur bekome,

2.) Dat de levenslucht, na met het roode bloed

veréénigd te zijn, eerst allengskens ontleed wordt;

U. Jösjtl* G des*
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deszelfs zuurftoffe , oxigeen, zich met de kooien*

en waterftolfe , hydrogeen , des bloeds , enkeld ge*

nomen, inniger veréénigende, water- en koolenzuur

vormt; waerbij het bloed zijne roode kleur (§,953.)

alwederöm verliest. Deze laetfte verandering ge",

beurt fpoediger in de lucht- of gas- foorten, ter

ademhaelinge ongefohikt, dan wanneer het bloed

ftaet iu eene achtervolgende aenraekinge met de le-

venslucht, gas. In het laetfte geval nogthans ook

maer hierom : dewijl het bloed, zijne overvloedige

Xvater- en koolenftofFe dervende , geene verdere ver-

wandfchap met de levenslucht fchijnt te hebben.

§. 956. Uit de overéénkomste der verfchijn-

felen , in deze proeven plaets hebbende, heeft men
verders opgemaekt, dat omtrent de ademhaeling der

dieren hetzelfde eveneens gebeure. De ingeademde

lucht veréénigt zich met het bloedaderbloed , in de

longen teruggevoerd, en zulks , ten deele voor het ge-

heel, ten decle ook met deszelfs water- en keolen-

ftoffc, ieder bijzonders. Daer ontftaet dus water-
' en koolenzuur, die uitgeademd worden; maer dooi-

de verééniging van het overige zwarte bloed met de

levenslucht, gas 9 het roode ilagaderbloed , in het

welk, geduurcnde den omloop door het ligchaem,

de verééniging der zuurftoffe, oxzgeen, met de.koo-
'

]en- en waterftoffe allengskens vervolgd wordt, tot

dat het bloed ten laetften zwart, met nieuwe koolen-

en waterftoffe verzadigd , door de bloedaderen , in

de long terug komt.

§. 957. Alle warmteftoffe der levenslucht wordt

dus in de longen niet uitgefcheiden ; maer alleen een

gedeelte vati dezelve : en deze blijft ook geene voel-

baere warmteftoffe P om dat zij aenftonds befteed

wordt
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tyordt ter lucht- of gv/jvorming van liet geboren

water- en koolenzuur. Het grootlte gedeelte der

warmteftoffe, in de levenslucht onthouden, wordt

dus, geduurende den omloop des bloeds, door de

trapswijze verédniging der zuuritofife, met overvloe-

dige kooien- en waterftofie, vrij gemaekt , en als

eene voelbaere warmteitofle uitgefchciden. Deze

voelbaere warmtefrolfe is het nu, welke, door hae-

re aenhoudende gelijkvormige uitbreiding over het

geheele ligchaem, eigentlijk het meeste bijdraegt*

om hetzelve geduurig te houden in die maet van

warmte , welke men de dierlijke warmte noemt.

§• 95$» Volgens dit leerbegrip kan men nu
de reden van de grootere eigen Sertige warmteftoffe

des flagaderbloeds tegen het bloedaderbloed, en van

meer andere verfchijnfelen in den gezonden en zie-

ken ftaet des menfchelijken ligchaems , gemakkelijk

opgeeven.

CXVIII. Van het berlijnsch blaeuwzuür*

§• 959» Wanneer het uittrekfel van het bloed

gachtjes gegloeid wordt met een vuurvast loogzout,

en vervolgens van de aenkleevende koole door de

uitlooging wordt bevrijdt ; dan bevindt men %

dat dit loogzout thans alle eigenfehappen van een

onzijdig zout heeft verkregen. Onder de verbran-

ding namelijk van het bloed, wordt een eigen zuur

geboren , het welk men bloedzuur , berlijnsch

BLAEUWZUUR, BLAEUWZUUR, Acidum PrUsftCUfti *

noemt , het welk zich , met het loogzout verééni-

gende , het bovengemelde onzijdig zout daerftelt*

Dit laetfte wordt ook wel genoemd bloedloog » of
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^EPHLOGiSTiCÉERt) ALkALi , Alcali phlogifticaium.

Men kan de blo/dloog , op dezelfde wijze , ook be-

reiden uit beenderen , hairen en andere dierlijke

ftofferr. y<

l^^jt 960. De bloedloog heeft eene geele kleur

~~6n eenen bijzonderen , eigenen reuk. Zij bruischt

niet op met de Zuuren , kleurt ook niet het vioo-

lenfap en ontleedt even zo min de aerdagtige mid-

denzouten. Doch alle metaelen , in zuuren ontbon-

den, worden 'er door nedergeploft ; het loogzout

veréénigt zich alsdan met het zuur des metaels , en

de metaelkalk daerëntegen met het bloedzuur, het

1 welk aen die kalk eene bijzondere kleur mededeelt.

Dus wordt 'er het ijzer in eene donkerblaeuwe , het

koper in eene bruinroode , het lood in eene witte

en het goud in eene geele kleur , door nedergeploft,

§. 961, Indien de verzadigde bloedloog lang-

faem verdampt wordt; dan fchiet dezelve teerling-

Vormige en vierzijdige zuilenvormige kristallen van

eene geele kleur, het blaeuwzuure loogzout,

Prusjias foda vel potasfa^ in eene vaste gedaente,

daerftellendeé

§. 962. Het ijzer , door de bloedloog , uit

zijne zWavelzuure ontbindinge nedergeploft, heeft

doorgaans den naem van berltjnsch blaeuw, Ge-

tuleum berölinenfe. Dooreene ftooving , digeftie y

Van hetzelve, met bijtende, vuurvaste loogzouten,

kan het bloedzuur 'er wederom van afgefcheiden

worden. Men verkrijgt alsdan wederom bloedloog ,

en het ijzer blijft , als eene bruine ijzerkalk , over.

§. 963. Om echter deze bloedloog gansch

zuiver te verkrijgen, verzadigt men ze met over-

gehaelden azijn en , tot de lijvigheid des honigs ver-

dampt
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dampt zijnde, veréénigt men ze met drie deelen wijn-

geest , of alcohol. Deze laetfte neemt de bladerige

aerde tot zich en de blneuwzuure potasch valt, als

een Mnderig zout, op den grond

§. 964. Om het blaeuwzuur in eenen zuive-

ren ftaet te verkrijgen , voegt men tot de bloedloog,

of tot het gekristallizeerde blaeuwzuure loogzout,

zo veel zwavelzuur , dat zij 'er van overzadigd zijn;

het mengfel vervolgens, in eene zachte hitte, met

voorlegginge des toeftels van woulf , overhaelen-

de : het bloedzuur ontwikkelt zich alsdan in eene

lucht- of gasvormige, gedaente en wordt door het

voorliggende water ingezogen. Men kan het blaeuw-

zuur insgelijks verkrijgen door eene overhaeling,

deflilkering , des bbeds met het falpeterzuur.

§. 965. Dit zuur heeft eenen fcherpen fmaek

en eenen verftikkenden reuk , gelijk die van bittere

amandelen. Het toont evenwel, buiten de gefchikt-

heid van zich met loogzouten en metaelen tot on-

zijdige en middenzouten te veréénigen
, geene an*

dere eigenfchap van zuur.

§. 966. Het bloedzuur veréénigt zich zeer

wel met het vlugtige loogzout en men kan , door

eene ftooving, digefiie, des bijtenden ammoniaks

met het berlijnsch blaeuw, blaeuwzuur ammo-
niak, Prusfias ammonia, verkrijgen. Deze vlug-

tige bloedloog komt , in haere meeste eigenfchap-

pen , met de gemeene bloedlooge overeen. In eene

maetige hitte laet zij zich geheel, en zonder ver-

anderinge , overhaelen. Men kan , op gelijke wij-

ze, het kalkwater met berlijnsch blaeuw laetende

flooven , blaeuwzüure kalk, Prusfias caU

cisy bereiden; welk middenzout door de bijtend*

G 3 loog*
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loogzouten, die zich met het blaeuwzuur veréénk

gen , wordt ontleed.

§. 967. Het blauwzuur is niet alleen te vin-

den in het dierrijk , maer het wordt , met ijzer ver-

éénigd , ook gevonden in het rijk der mijnftofFen

;

ook kan men het voortbrengen uit het roet der

plantgewasfen , wanneer men hetzelve met loogzou-

ten bewerkt.

§. 968. De grondftoffe van het bloedzuur is,

buiten twijffel , te famengefteld , of veelvoudig;

maer omtrent de deelen, die ze famenftellen is men
nog onkundig, en de gevoelens der Scheikundigen

zijn, dit aengaende, verdeeld. Sommige verön-

derftellen, dat het alleen beltaet uit wateritoffe, koo-

lenftofFe en fmeerftoffe ; terwijl andere , daerë-nte-

gen , de phosphoor voor een hoofdfamenitellend deel

van hetzelve houden.

CX1X. Van de gal.

S# 9$9* De gal, Bi/is feu Fel? is eene meer
-óf min, geelagtige, groene, taeije vloeiftofte, van

eenen bitteren fmaek en walgelijken reuk , welke in

eene bijzondere, hiertoe bepaelde, groote klier, de

lever genoemd, uit het geheele bloed wordt afge-

fcheiden, In veele dieren heeft zij reeds versch;

doch bij anderen eerst na eenige verdampinge, of

door den ouderdom , eenen aengenaemen muskus-

agtigen reuk.

§. 97°* De gal blijft, in de rust, zonder ver-

anderinge; door de warmte en den ouderdom be-

gint zij eerst te verrotten. Indien zij uit het wa-

terbad wortft PYergebaeld, verkrijgt men een fmaek-



SCHEIKUNDE. 103

loos water, zeer dikwils naer muskus riekend, en

ras in verrotting overgaende. Alsdan blijft 'er over

eene drooge, brooze , groenagtige zelfltandigheid,

liet UITTREKSEL VAN DE GAL , Fel ÏYlfpisfatUVl , Ex-
traftum bilis , genoemd. Dit uittrekiel van gal , in

een iterker vuur, op zich zelve, overgehaeld , le-

vert een vlugtig loogzoutig vocht, droog, mild

ammoniak en eene Hinkende , brandige , empyreu-

matifche , olie. Onder dezQ bewerkinge zwelt de

ftoffe zeer op , en 'er blijft eene blinkende, groote

koole over, welke gemakkelijk tot asch brandt en

alsdan uit foda, phosphoorzuure kalk en ijzer, fa-

niengefteld is.

§. 971. Zo wel de gal, als het uittrekfel der

gal, zijn in het water volftrekt niet te ontbinden.

Door de mijnftoffelijke zuuren en den azijn wordt

de gal ontleedt en eene geftremde (toffe , gelijk aen

het geftremde deel des bloedwaters, of aen het kaes-

gedeelte der melk , uit dezelve gefcheiden. Dit

nederploffel kan in eene overmaet van zuur weder-

om ontbonden worden en vormt met het zeezout-

zuur eene roode ontbinding. Wanneer men het ove-

rige vocht verdampt , verkrijgt men altijd dat on-

zijdige zout, het welk uit het gebruikte zuur en de

focla famengefteld is.

§. 972. Door den wijngeest en door de zuu-

ren wordt de gal ontleed. Wanneer men , het ne-

derploffel afgezonderd hebbende, de overige tinc-

tuur der gal verdampt ; dan verkrijgt men eene

harsfige, balfemagtige doffe, welke, op een wei-

nig fchalei na , door den wijngeest, wederom geheel

kan ontbonden worden. In de loogzouten ontbon-

den zijnde, vormt de gal groene ontbindingen. Op

G 4 zich
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zich zelve overgehaeld wordende , levert zij een

geelagtig, bitter water, eene dikke, balfemagtige,

brandige oHe, nevens eenigen blijk van een vlugüg

loogzout. Het overblijr'fel bedaet in eene harsvoy-

mige, zwarte doffe.

§. 973. De gal laet zich niet veréénigen met

de vlumige overgehaelde oliën, noch met de vetre

oliën en de borer, en nog veel minder maekt zij

deze ligchacmen ontbindbaer in het water. Zij kan

derhalven oók geenzins gehouden worden voor eene

zeep. Indien ?ij al met eenig goed gevolg, gebruikt

wordt om vetvlakken uit de doffen te veegen : zo

ligt de reden daervan hierïn, dat de gal eene nade-

re verwandfchap heeft met die doffen, dan de vette

oliën en aldus deze laetden verdringt; gelijk men ze

alsdan ook altijd in druppels ziet uitzweeten.

§. 974. De gal bedaet derhalven altijd , vol-

gens de aengehaelde proeven , uit een drembaer lij-

migt vocht, lympha , eene harsfige doffe, dierlijke

fchalei , foda en ijzcrdeeltjes. De laetden zijn 'er

in minder hoeveelheid tegenwoordig ; ook is het

nog niet vastgedeid of de foda, in den vrijen ftaet,

in de galle tegenwoordig zij.

§• 975-> Wanneer de. gal' in de galblaes te

langen tijd rust, uit welk eene reden zulks ook zij;

dan zet zij eenige vaste ligchaemen af van eene

bruine kleur en , voor het grootde gedeelte, van een

ftraelvormig weeffel, galsteenen, calculi fellei , ge-

noemd. In fommiee dieren worden dezelven, op
zekere tijden , altoos gevonden. Deze galdeenen

zijn tweefoortig : fommige derzelven iaeten zich in

$en wijngeest, de olie en de zeep ontbinden; waer-W 4.5 geestige ontbinding alsdan een zuuragtig

zout^
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zout, in dunne bladen, afzet. Andere galfteenen

worden geacht uit dit zout reeds te beitaen. Naer

bet gevielen der meesten Scheikundigen lijn deze

gallteenen maer enkele gal, door het inzuigen van

de /.üi\r[\oficioxigeen, verdikt; uMk gevoelen daer-

êiibuven nog verlterkt wordt, doordien men de

g^l, met het overgezuurde , Qxigeneerde , zeezout*

zuur, in eene foortgelijke zelfstandigheid kan ver«*

anderen.

CXX. Van het maegsap.

•

§. 976*. Het maegsap, Succus gajtricus, is

die vloeiftoffe , welke in de maeg der dieren afge-

fcheiden wordt, om de verteering der fpijfen te be-

vorderen. Hetzelve is in elke dierenfoort, overéén-

komftig derzelver voedfel en de gefteldheid der maeg,

verfchirfend. Dus vermag het 'm de hoenderfoort

der vogelen, alleen het voedfel, door de gefpierde

maeg reeds behoorlijk voorbereid , in eene brij te

veranderen ; terwijl het in de reigers en kraeijen dit

werk geheel afdoet. Eene foortgelijke voorbereiding

verëischt hetzelve ook in de herkaeuwende dieren;

terwijl het zulks in de tweeflagtige , amphybiën^tn in

de roofvogelen niet behoeft. Dus volbrengt het in

de tweeflagtige dieren en in de visfehen dez^ fpijsver-

teering reeds in de warmte des dampkrings; in de

zoogdieren en vogelen daerëntegen maer in eene hoo-

gere warmtemaet : in de eerften langfaemer; in de

anderen fpoediger. In fommigen werkt het Hechts

op de plantdeelen ; in anderen op de dierlijke dee-

len en nog in anderen op beiden. Eindelijk, het

maegfap van fommige dieren isbekwaem, om, zoa-

G 5 der



«otf ARTS EN IJ KUNDIGE

der eenige werktuiglijke medewerkinge , de zenu-

wen , bandvliezen en zelfs de allerhardlle beenderen

te ontbinden en week te maeken; welke kracht het-

zelve ook na den dood nog uitöeffent.

§. 977. Het maegfap heeft geenen reuk.

Zijn fmaek is ziltig. Op zich zelve verrot en gist

het niet; zelfs belet het, door zijne vermenging

met andere zelfftandigheden , derzelver verrotting

en gisting. Het kleurt het vioolenfap rood. Met

het water laet het zich in alle evenredigheden ver-

éénigen en wordt noch door de zuuren, noch door

de loogzouten geftren^d. Met den wijngeest baert

liet een fchaleivormignederploffel. Het doet de melk

flremmen en veréénigt zich met het bloed op gee-

nerlei wijze. Het maegfap der volwasfene, herkaeu-

vvende dieren wijkt van deze eigenfehappen hierin

af, dat hetzelve alfpoedigtot verrotting overgaet, het

vioolenfap groen werwt en de melk niet doet flremmen.

§. 978. Het maegfap van onderfcheidene dieren

fchijnt zich ook in de drooge overhaeling verfchei-

den te gedraegen, Evenwel gaet het altijd, bijna

geheel, over als een fmaekloos vocht , het welk noch

zuur, noch loogzoutig is; buiten dien heeft het

maer een weinig brandige olie. Het overblijffel

is eene ziltige floffe , veeltijds uit keukenzout, am-

moniak en een weinig koole beftaende. Men ver-

krijgt maer zelden eenig vlugtig loogzout.

§. f,79. Men ziet uit de bijgebragte proeven,

dat de fcheikundige ontleding van het maegfap ons 9

op verre na, niet in ilaet (lelt ter verklaeringe van

alle de bijzondere verfchijnfelen, die bij deszelfs

invloed op de fpijsverteering plaets vinden. Het

fchijnt voornamelijk te beitaen uit water, dierlij-

Jcen ilijm en zouten.
. CXXI.
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CXXI. Van de traenen,

J. 980. Het vocht, dat in de zogenoemde

traenklieren wordt afgdcheiden en, in eene over-

maetige hoeveelheid daer zijnde , zich door den neus

en over de benedenfte oogleden, op de wangen

uitftort, traenen genoemd , is in den zuiveren

ftaet zo klaer , als het water en zonder reuk; maer

Van eenen vrij ziltigen fmaek. Het vioolenfap wordt

door hetzelve groen gekleurd.

§. 98i. In de lucht, gelijk mede bij eene

inaetige warmte, verdroogen de traenen tot eene

geele (toffe, in welke men echter fomtijds teer-

lingfche kristallen, duidelijk, kan ontdekken. In

een fterker vuur overgehaeld
, gedefinieerd', wor-

dende, levert dit ingedroogde vocht eenig wateren

brandige olie; eene koole overlaetende , welke, tot

asch gebrand, keukenzout, een weinig foda 9 ne-

vens phosphoorzuure kalk en phosphoorznure Coda

daerftelt.

§. 982 De verfche traenen konnen in het

water geheel ontbonden worden ; doch wanneer

zij eenigen tijd aen de lucht zijn blootgefteld ge*

weesu ofwel ingedroogd zijn; dan heten zij zich

niet meer ontbinden. Door de loogzouten worden

de verfche traenen verdund en , zelfs , de ingedroog-

den weder ontbonden. De wijngeest , alcohol, doet

de traenen ftremmen en fcheidt 'er het (lijmige deel

van af; wanneer men vervolgens, uit den overigen

wijngeest, door de verdamping, keukenzoat en

foda verkrijgt.

§. 983. Het zwavelzuur en zeezoutzuur too-

nen weinig inwerking op de verfche traenen ; maer

de
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de ingedroogden ontbinden zij met opbruisfchinge.

In het eerfte geval ontwikkelt zich zeezoutzuur en

koolenzuure lucht, gas, eenig glauberzout, tot

overblijffel, agterlaetende. In het tweede geval , of

met het zeezoutzuur bewerkt , ontwikkelt, zich en-

kel luchtzuur met agterlaeting van eenige , volko-

men verzadigde
, foda. Het overgezuurde , oxig&*

fleerde, zeezoutzuur verwekt in de traenen terftond

die verandering, welke zij anderfins, in de lucht,

maer langfaem ondergaen.

§. 984. Uit deze proeven blijkt, dat de trae-

nen voornameljk beltaen uit water, eenen bijzonde-

ren üïjm^kQukQnzout^phosphoorzuure kalk ,phosphoor*

zuure foda en, eindelijk, uit eenige vrije foda , wel-

ke laetlte 'er in den bijtenden ftaet , fchijnt tegen-

woordig te zijn; om dat de verfche traenen het kalk-

water niet onklaer maeken; gelijk de ingedroogden

zulks wel doen. Anderfins fchijnt de verandering
,

welke de traenen bij haere uitdrooginge ondep-

gaen , uit eene waere inzuiging van het luchtzuur
5

oxigeen , en het koolenzuur te ontftaen.

CXXII. Van het snot of den slijm.

§. 985. Onder deze betekenisfe verftaet men

die vloeiftofFe, welke, vooral geduurende de ver-

koudheid , in vrij groote hoeveelheid, door het

vlies van schneider in de neusholte doorzijgt.

Hetzelve is, in het begin, klaer, doorzichtig en zon-

der reuk, met eenen fcherpen, ziltigen fmaek. In

dezen ftaet, verfchilt het, omtrent de fcheikundige

eigenfchappen en famenftellende deelen, niet van de

traenen j maer eenigen tijd in de neuze verbleven

zijn-
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Eijnde, wordt het ondoorzichtig, geel, taeivloei-

jend , in het water niet te ontbinden en droogt, op

het laetst, in tot eene geelgroene zelfftandigheid.

$. 986. De reden dezer verandering fchijnt

voornamelijk te berusten in de lucht, welke in groo-

te menigte, door de neuze ftroomende, haer lucht*

zuur in den (lijm afzet. Daerënboven wordt de vrije

foda door het koolenzuur der uitgeademde lucht ver-

zadigd en, de verkoudheid groot zijnde , dan wordt

de 'e verandering, welke door het inademen van

eene overgezuurde, oxi'geneer de , zeezout; uure lacht,

gas , bijna plotfelings bewerkt wordt, waerfchijn-

lijk nok nog bevorderd door de verhoogde warmte-*

maet, die de koorts aenbrengt.

C XXIII. Van het speeksel.

$. 987. Het speeksel , Sa/iva, wordt in de

fpeekfelklieren der dieren afgefcheiden van het bloed,

en door verfcheidene buizen in den mond gebragt,

zo wel, om de fpijzen , door zijne vermenging met

dezelven onder het kaeuwen , tot de verteering voor

te bereiden ; als ook om veele derzelven te ontbin-

den en hierdoor derzelver prikkelende krachten op

de zenuwtepeltjes der ton ge, in werking te bren«

gen. Inden zuiveren, gezonden ftaet is het eene

fchuimende, kleurlooze, fmaek- en reuklnoze vloei-

ftoffe, welke, aen zich zelve overgjelae^en zünde

,

in de warme lucht, zeer fpoedig tot de verrotting

overgaet.

§. 988. Het verfche fpeekfel kleurt het vioo-

lenfap niet en toont <>.»k gerne andere kenmerken

van eenig vrij zuur , of vrij loogzout. In het wa-

ter



tfc ARTSENIJ KUNDIGE

ter laet het zich vrij wel ontbinden; maer de wijn-

geest doet het ftremmen. Met vette oliën laet het

zich niet veréénigen.

$. 989. Met de zuuren , in eene geringe

hoeveelheid , veréénigd zijnde , ftremt het ; doch
in eene grooter hoeveelheid van dezelven wordt

het ontbonden. De milde loogzoüten ontbinden het

desgelijks ; maer de bijtende loogzoüten en de Ie*

vendige kalk fcheiden 'er eenig ammoniak uit.

§. 990. In het waterbad overgehaeld
, gedeflil-

ieerd9 zijnde, levert het fpeekfel een fmaek- en reuk-

loos water , meer dan vier vijfde gedeelten des over*

gehaelden fpeekfels bedraegende, enfpoedig ter ver*

ïottinge overgaende. Het overblijffel is alsdan eene

witte, blinkende, vergruisbaere , ftoffe , uit welke

men , in een fterker vuur, de algemeene voortbreng-

sels der dierlijke ligchaemen verkrijgt.

§. 991. Hoewel deze proeven, tot hiertoe

met het fpeekfel gemaekt , ons niet toereikend

fchijnen, om deszelfs famenitellende deelen naeuvv*

keurig te bepaelen: zo is het echter, volgens de*

zelven zeer waerfchijnlijk , dat het fpeekfel hierin ,

ten grootften deele , overéénkome met het fnot , en

voornamelijk maer door eene grootere hoeveelheid

waters , van hetzelve verfchille.

CXXIV. Van den etter.

§• 992. De etter , Pus , is eene witagtige*

iets dikke, fmeerige, ondoorzichtige vloeiftoffe ,

welke in alle deelen des dierlijken ligchaems , dooi?

eene bijzondere tegennatuurlijke verandering j wordt

geboren. Hij kan dus niet befchouwd worden ah?
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een famenftellend deel van hetzelve, in den gezonden,

ilaet; maer heeft echter, in de uitwendige gedaen-

te , zo veele overeenkomst met het ihot, dat het

dikwils zeer bezwnerlijk valt deze beide zelfïlan-

dighcden van eikanderen te onderfcheiden.

5, 993. De verfche , milde of goedaertige etter

heeft geenen reuk en eenen zachten fmaek. Hij

verandert het vioolenfap niet en geeft ook geen an-

der kenmerk van de tegenwoordigheid eenes vrijen

loogzouts, of van ecnig vrij zuur. In eene mae-

tige hitte gefield zijnde ,
gaet de etter fpoedig toe

de zuure gisting over en werkt op het vioolenfap

en lakmoesvocht. Op het laetst begint deze zuure

etter te verrotten, inzonderheid in de vrije lucht;

waerbij zich een vlugtig loogzout ontwikkelt en een

ftinkend vocht overblijft. Beide deze veranderin-

gen ondergaet de etter dikwils in het dierlijke lig-

chaem en de zuure etter voert in de geneeskunde,

gewoonlijk, den naem van kwaedaertige etter,

Pus malignum, en de rottige dien van stinkende

etter, Jcïwr , pus ichorofum.

§. 994. De etter ontbindt zich niet in hét

water ; door tusfehenkomst van fchudden en wrij-

ven , verdénigt hij zich flechts met hetzelve tot eene

melkagtige vloeiftofFe, uit welke zich de etter, door

de rust, wederom affcheidt. Door den wijngeest,

alcohol , wordt de etter , wegens de berooving van

het water, wel verdikt, maer geenzins ontbonden.

Even zo min ontbinden hem de vette oliën volko-

men. Met de dierlijke fchalei, het lhot of flijm en

het bloedwater , laet zich de etter in alle evenredig-

heden veréénigen.

$• 995» De verdunde mijnftofTelijke zuu*

ren
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ren hebben weinig inwerking op den etter; tnaer

de verfterkte , geconcentreerde , ontbinden hem.

Deze ontbindingen worden echter door bijvoeging

van water wederom ontleed en de etter , weinig

veranderd , nedergeploft. Volgens bktgmamn , wordt

de etter door de milde loogzouten niet ontbonden.

De bijtende loogzouten veréénigen zieh met den-

zelven tot eene taeije, fchaleiagtige vloeiftnffe , uit

welke de etter, door de zuuren, wederom gelend*

den wordt.

§. 996. In het waterbad overgehaeld zijnde ,

levert de etter een finaek- en reukloos water en 'er

blijft eene bruinagtige, dikke ftoffe over. In een

flerker vuur bewerkt, levert de etterde algemeene

voortbrengfels der dierlijke doffen.

§• 997» Uit alle deze proeven konnen de na*

dere fam en Hellen de deelen des etters nog niet be*

paeld worden. Men ziet ook uit dezelven de zwae*

righeden, die 'er zijn, om een juist onderfchei-

dingsmerk, tusfehen het fnot of flijm en den etter,

optegeeven. Het zekerde van dezen is , de overgang

des etters in de zuure gisting; terwijl het fnot maer

regtftreeks verrot.

§. 998. De Heer grasmeyer heeft onlangs

nog getracht het volgende kenmerk , door den Heer

salmuth het eerst opgeegeven, nader te bepaelen

en te bevestigen: Men mengt, namelijk, de ftoffe,

die men onderzoeken wil, door de bijhulp van wrij-

vin ge , met gelijke deelen laeuw water en giet 'er

vervolgens zo veel verzadigde, volkomen milde pot-

asch op, als de ftoffe bedroeg, het mengfel een

weinig fchuddende, waerna men het laetftaen. Was
het nu etter,, of ook maer met etter vermengd, dan

(cheidt



SCHEIKUNDE. u 3

fcheidt zich, uitterlijk binnen e enige uuren, uit

deze vloeiftoffe, eene doorzichtige tacije fehalei.

Doch in het tegenöverftaende geval blijft de vloei-

ftoiTe onveranderd.

CXXV. Van het zaedvocht.

i

§. 999. Het zaedvocht, Semen , Sperma^

van eenen gezonden, jongen man heeft, in zijne ont-

lastinge , tvveederlei gedaenten : een deel van het-

zelve is eene melkagtige vloeiftoffe; het andere,

eene dikke, taeije ilijmige zelfftandigheid. Zijn

reuk is fterk en bijzonder en zijn fmaek fcherp en

prikkelend. Gansch versch zijnde , wordt 'er het

vioolenfap groen door gekleurd e,n het ontleedt tle

de aerd- en metaelagtige middenzouten.

J. 1000. Zo dra het zaedvocht, na zijne

ontlastinge, de warmtemaet des dampkrings heeft

aengenomen, verliest het zijne doorzichtigheid nog

meer, een vaster beftaen aenneemende. Doch na

verloop van eenige uuren herkrijgt het zijne vloei-

baerheid en wordt nog vloeijender en klaerder, dan

het te vooren was. Dewijl geene vermeerdering.

van gewigt hier plaets heeft: zo hangt deze veran-

dering niet af van het aentrekken eener vochtig-

heid', noch van het inzuigen des luchtzuurs,

ëxigeen,

§. 1001. Het zaedvocht, deze verandering

ondergaen hebbende, fchiet vervolgens, na eenige

dagen , ten deele doorzichtige , ruitvormige , ten

deele ondoorzichtige bladerige kristallen , welke

beide phosphoorzuure kalk zijn. Het zaedvocht wordt

II. D&jsl. II daer-
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daerönder wederom dikker en verdroogt ten laetfteri

tot eene hoornagtige doffe.

§. 1002. Het verfche zaedvocht is in het wa-

ter voiftrekt niet te ontbinden; maer, de bovenge-

melde verandering ondergaen hebbende, laet het

zich gemakkelijk met hetzelve veréénigen. 'Door

de loogzouten wordt deze ontbinding bevorderd;

doch de wijngeest, alcohol', en het overgezuurde,

t>xigeneerde\ zeezoutzuuricheiden het zaedvocht we-

derom uit, in de gedaente van witte vlokken.

J. 1003. Wanneer het zaedvocht , op zich

felve, wordt overgehaeld, gedefinieerd; daji ver-

krijgt men eenige brandige, empyreumatifche , olie

en eenig vlugtig loogzout , met achterblijvinge eener

koole, welke, tot asch gebrand zijnde, foda en

phosphoorzuure kalk levert. Alle zuuren ontbinden

het zaedvocht, het eenige overgezuurde zeezout-

zuur uitgezonderd, door het welk het zaedvocht

in witte vlokken geftremd wordt.

§. 1004. Het blijkt uit deze proeven , dat de

famen (lellende deelen des zaedvochts zijn: water,

dierlijke ü\]m 9 foda en phosphoorzuurekzlk, en zulks

in de volgende evenredigheid : Honderd deelen

zaedvocht onthouden negentig deelen water, zes

deelen ilijm, één deel phosphoorzuure kalkaerde en

drie deelen zuivere kalk. Doch het is verre, dat

men , uit deze kennis der famenfleJlende deelen

,

;

alle bijzondere verfchijnfeis, bij het zaedvocht waer--

genomen wordende, zoude kunnen verklaeren.

CXXVL
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CXXVI. Van het Vet.

§. 1005. Het vet
?
Axungia^ Sebiim^ is zo

wel naer zijne vastheid, als naer zijne
:

kleur, niet

alleen in onderfcheidene dieren, maer ook Inéénzelf-

de dier , naer de ligchaemsdeelen , waerïn het gevon-

den wordt, verfchillend. Dus is het vet inde twee-

(lagtige dieren , amphybiën , en in de visfchen bijna

vloeibaer ; in de vruchtëetende dieren wederom vas-

ter, dan in de vleeschëetende dieren* Ook is het vet

onder de huid en bij de nieren vaster", dan bij de in-

gewanden. Verders, in oude dieren vaster, en gee-

Ier, dan in de jongen. Volgens deze onderfchei-

dene uitwendige gedaenle en oorfpronk wordt het

dus OOk REUZCL, TALK of SMEER, TRAEN , WAL*»

SCHOT, merg, enz. genoemd.

§. ico6. Het dierlijke vet , van alle aenklee-

vende , vreemdfoortige deelen gezuiverd , komt , in

zijne fcheikundige eigenfchapppen, volkomen over-

een met de vaste, uitgeperste plantöliën. Het heeft

eenen zachten fmaek en geenen reuk; het fmelt in

eene maetige warmte en verftijft wederom door de

Verkoeling; door den ouderdom wordt het garstig

en vormt met de bijtende loogzouten eene zeep.

§. 1007. Wanneer het vet, op zich zelve,

tut eenen kromhals wordt overgehaeld
, gedeflu-

leerd; dan zwelt het fterk op en men verkrijgt een

zuur water, eene brandige, empyreumatifche , olie

en zeer veele koolenzuurc en brandbaere lucht,

gas 9 met achterlaetinge eener blinkende koole, die

zeer bezwaerlijk is te verbranden en eene asch Ie*

vert , uit phosphoorzuure en zuivere kalk beftaende.

De olie , op deze wijs verkregen , is van eene vas-

H 2. tere
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tere lijvigbeid; maer kan, even als de brandige

plantöliën, door herhaelde overhaelingen, vloei-

baerder, kleurloozer en den overgehaelden vlugti-

gen oliën meer gelijk, daergefteld worden. Wan-
neer zij zo helder is , als het water ; dan voert zij

den naem van dierlijke olie van dippel , Oleum

animale Dippellu

§. 1008. Om de Dippelfche olie gemakkelij-

ker te verkrijgen , haelt men de bruine olie, in eene

zeer maetige hitte, of in vermenging met water,

over, wel agt geevende, om de olie zo omzichtig

in den kromhals te gieten, dat geen druppel van

dezelve in den hals blijve hangen. Maer deze olie

laet zich niet lang bewaeren , verliezende , wanneer

2ïj niet naeuwkeurig geiloten is , wel dra haere wit-

te kleur.

§. 1009. Het zuur, in de eerfte overhaelïnge

van het vet zowel, als geduurende de verfijnende

overhaeling, rectificatie ^ verkregen ,• verfchilt aen-

merklijk van alle overige zuuren en wordt derhal-

ven vetzuur, Acidum febacicum, genoemd. Om
hetzelve in eenen zuiverder en verfterkten , %econ-

centreerden^ ftaet te verkrijgen , wordt het met pot-

asch verzadigd en het verkregene zout zo lang uit-

gebrand, gecaïcineerd , tot dat al het, nog aenkle-

vende , vet verbrand is. Daerna doet men 'er ter

helfte van zijn gewigt , zwavelzuur bij en haelt dat

mengfel, op nieuws, in eene maetige hitte over;

wanneer zich het zwavelzuur met de kalkaerde ver-

éénigt en het zuiver vetzuur in den ontvanger

overgaet.

§. 1010. Men kan het vetzuur ook onmidde-

lijk uit het vet affeheiden en aldus betoogen , dat

het
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het reeds, voluit geheeld , in hetzelve tegenwoor-

dig zij. Men fmelte, namelijk, eene zekere hoe*

veelheid van fineer, in eene maetige hitte, en doe

'er, onder een gettadig omroeren , één derde deel

zijnes gewigts, levendige kalk bij; dan zal zich

de laetfte met het vetzuur veréénigen. Daerna kookt

men den geheelen hoop in veel water., om de vet-

zuure kalk te ontbinden en feheidt 'er het overge-

blevene vet en de niet ontbondene kalk, bij door-

zijginge, af; waeröp men de loog ter droogte toe

verdampt, het verkregene zout een weinig uitbrand,

cakineen en , volgens §. 1009. met zwavelzuur

overhaelt.

§. ion. Het zuiver vetzuur vormt, met de

loogzouten en alkalifche aerden , onzijdige en mid-

denzouten , welke met die van het azijnzuur veele

overeenkomst hebben. Het metaelgoud , doch nog

beter het verkalkte, wordt door hetzelve ontbon-

den en vormt daermede een kristallizeerbaer midden-

zout. Het zilver en kwikzilver worden insgelijks

door het zuivere vetzuur ontbonden. Hetzelve ploft

het lood uit het falpeter- en azijnzuur, gelijk ook

het tin uit het koningswater, neder. Met den wijn-

geest, alcohol , bewerkt, levert het eenen waeren

VETitfTHER , Aether febacicus.

$. 1012. Uit dit alles blijkt, dat men de

dierlijke vetfoorten befchouwen kan als waere , zo-

genoemde, zuure zeepen (§. 754.) uit het vetzuur

en de dierlijke , vette oliën famengefteld. Voorts

kan het vetzuur ook door het lalpeterzuur veran-

derd worden in fuikerzuur.

§. 1013. Tot de dierlijke vetfoorten be-

hoort, buiten het oorsmeer, Csrumen auriwmifr

H 3 het
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het welk 9 naer alle waerfqljynjijkhgid een waer

,

door den toegang der lucht en d9pi.de warmte, gars-

tig en bitter geworden vet is , ook nog het civet , Zr-

hetkum, hetwelk zich, door ecnen Herken balfemag^

tigen reuk , van alle overige vetfoorten onderfcheidt,

CXX.VII. Van de eijeren,

§. 1014, De Vogeleijeren , Ova avium 9

beftaen, naeuwkeurig befchouwd zijnde, uit vijf.

deelen: 1.) Uit de schael, tefta; 2.) Het eijer-

vlies , pellicula ; 4.) Het eijerwit , alhumen ; 4.) De
haenentree , cicatricula; 5.) Den dooier, of het

eijergeel, vitellus* De fchael beftaet uit kalkaerde

en phosphoorzuure kalk , door eene dierlijke flijm

veréénigd. De eijerfchael wordt derhalven, regt-

Itreeks, door de verlterkte , geconcentreerde zuuren,

niet dan zeer hezwaerlijk, maer met verdunde zuu-

ren gedoofd, digererd, volkomen ontbonden;

wanneer zich de (lijm, in eene afgezonderde laeg,

daervan affcheidt.

§. 10 15. Het eijerwit komt, in zijne fchei-

kundige eïgenfchappen , met het bloedwater en het

kaesdeel der melk, volkomen overéén. Het vioo-

lenfap werdt door hetzelve groen gekleurd , en op

zich zelve gelaeten , gaet het ras tot verrotting over.

In de hitte van het ziedend water verhardt het tot

eene fchaleiagtige ftoffe, welke in eene voortduu-

rende, maetige warmte, of ook in de lucht, tot.

eene doorzichtige hoornagtigc zelfftandighcid ver-

droogt. Indien deze bewerking gefc biedt bij geflo-

tene vaten , in het waterbad ; dan verkrijgt men een

fmaekloos water, het welk zeer fpoedig .verrot. Jn

een
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€€n fterker vuur oyergehaeld, gedefinieerd , levert

het eijerwit ipaer kooien zuure en brandbaere lucht,

gas , nevens eene brandige olie en vlugtig loog-

zout. Het overblijiTel is eene koole, welke tot ascli

gebrand zijnde ,
phosphoorzuure kalkaerde en foda

levert.

§. ioiö. Het verfche eijerwit ontbindt zich

in het water; maer niet het verharde, liet wordt

door alle zuuren geftremd en het geltremde deel,

t>ij doorzijginge , afgeicheiden lijnde , verkrijgt •

men , door de verdamping van het overige vocht

,

dat onzijdige zout, het welk uit het gebruikte zuur

en de foda famen gefield is. De wijngeest, alcohol,

doet het eijerwit desgelijks ftremmen.

§. 1017. Het eijergeel, of de dooier, beftaet

voornamelijk uit eijerwit, met eene vette, dier-

lijke olie en eenige fchalei veréénigd. Het laet zich

dienvolgens , ten deeie , in het water ontbinden , met

hetzelve eene naer plantmelk gelijkende vloeiftoffe

daerftellende. Het wordt verhard door het vuur;

hoewel maer tot eene vergruisbaere fbffe , uit wel-

ke rrien , na eene zachte roostinge, door de pers-

iinge, kan affcheiden eene olieagtige zelfstandigheid,

eijerolie, Oleum ovorum , genoemd, de hoedanig-

heid eener vaste uitgeperste plantölie hebbende;

maer zeer fpoedig garstig wordende. De overige ,

zogenoemde, eijerzemelen zijn het ftrembaere

gedeelte der dooier. Door de zuuren en den wijn-

geest, alcohol , wordt het eijergeel ten deele ge-

ftremd. Droog overgehaeld zijnde , levert het de

voortbrcngfels van alle dierlijke ligchaemen.

§. loi8. Het eijervliesje komt met de bloed-

vezel volkomen overeen en de haenemrée onder-

H 4 icheidt
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fcheidt zich van het eijerwit alleen door meerdet

vastheid.

CXXVIII. Van de witte , weeke samen-

stellende DEELEN DER DIEREN.

§. IOI9, De HUID, CUtiS) de KRAEKBEENEN,

cartilagines , de peesen, tendines , de bindsels

der beenderen, ligamenta , het netvlies, tela

•cellulofa, de vliezen, membrana* de zenuwen,
wrw', enz. hebben alle , fcheikundig befchouvvd

,

dezelfde eigenfchappen en verfchillen, waerfchijn-

lijk, maer in hunae werktuiglijke, organifcke^hmtn*

flellinge. In water gekookt , worden zij door het-

zelve, ten deele , ontbonden, en zo lang daerïn

gekookt j als 'er zich iets van laet ontbinden, blijft

'er eene vezeliigtige zelfftandigheid over, die met

liet vezelagtig gedeelte des bloeds overeenkomt.

§. 1020. Wanneer men het water, waerïn

deze dierlijke deelen gekookt zijn, laet verdampen;

dan ftolt het eindelijk, bij de verkoelinge , in eene

veerkrachtige , doorfchijnende itofFe , dierlijke

SCHALEI of DIERLIJK SLIJM, Gelatina animalis ,

genoemd. Doch fterker verdampende , blijt 'er over

eene doorfchijnende, brosfche hoornagtige ftofFe ,

dierlijke lijm, Col/a , geheeten.

§. 1021. De verfche, zuivere fchalei heeft

geenen reuk en eenen flaeuwen fmaek. Zij is niet

ontvlambaer, en gaet, aen zich zelve overgelaeten,

oerst tot de zuure gisting en aenftonds daeröp tot

de verrotting over. Zij laet zich in alle geiteld*

heden door het water ontbinden; maer niet in den

wijngeest , fifcohol. In het waterbad overgehaeld

,
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leven: zij een fmaekloos water, met achterlaetinge

van een droog lijm. Deze laetfte , bij een fterker

vuur, uit het zandbad , overgchaeld zijnde, levert

vlugtig loogzout en eene brandige olie ; achterlae-

tende tot overblijffel , eene koole, die bezwaerlijk

tot asch brandt , en wier asch keukenzout en phos*

phoorzuure kalk onthoudt. Door de zuuren, gelijk

ook door de lóogzouten, wordt de fchalei volko-

men ontbonden , en het falpeterzuur ontwikkelt 'er

eene groote menigte fmoorlucht, gas, uit.

§. 1022. De witte, weeke deelen der dieren

beftaen dus voornamelijk uit fchalei en het vezelag-

tig gedeelte des bloeds. Maer de fchalei is min of

meer gekleurd en ontbindbaer, naer dat zij uit het

eene , of andere deel is bereid geworden.

CXXIX. Van de spieren.

§. IO23. De SPIEREN, mUpCUUi ofhetVLEESCH,

earo , zijn reeds werktuiglijk famengefteld , be-

(taenëe uit een netvormig weeffel, wiens tusfehen-

mimten met vaste en vloeibaere deelen zijn opgevuld,

welke echter, van wegens hunne fijne verdeelinge,

alleen door fchèikundige middelen van eikanderen

kunnen afgefcheiden worden. Dusbeftaethetvleesch

eigentlijk uit het vezelagtige famenftellende deel

,

uit fchalei, wit en rood bloedwater, vet, eene bij-

zondere, uittrekbaere doffe en uit zouten.

§. 1024. Het vleesch, in het waterbad overge-

haeld zijnde , levert éen fmaekloos water, ras ter ver-

rotting overgaende, en blijft voorts droog over. Dan,

ineen fterker vuur overgehaeld, levert het een vlug-

tig loogzoutig water, eene brandige olie, en een droogt

H ^ mild
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mild ammoniak zout ; tot overblijffei laetende e^ne

koole, welke, tot asch gebrand, een weinig foda

en keuken- of digeftivzout onthoudt.

§. 1025. Om nu de famenftellende deelen van

liet vleesch te fcheiden en elk bijzonders daer te

itellen , handelt men best op de' volgende wijze :

Men wascht het vleesch vooreerst in koud water,

zo langhals hetzelve daervan gekleurd*wordt ; daerna

wordt het overfchot in wijngeest , alcohol, gedoofd,,

digereert , en eindelijk geheel met water uitge-

kookt. Het eerfte water neemt het bloedwater tot

zich, hetwelk door eene langduurende verdamping

ftremt , en kan afgezonderd worden. Vervolgens

verkrijgt men , door eene verdere verdamping, een

gedeelte der zouten. De wijngeest, alcohol, ont-

bindt alsdan de uittrekbaere deelen en de overige

zouten. Eindelijk wordt door de laetfte bewerking

de fchalei en het vet uitgetrokken; waerna de fpier-

vezel alleen overblijft.

§. ioa6i Het bloedwater, de fchalei, het vet en

d^e vezel zijn reeds bekend ; maer het zogenoemde uit-

uittrekbaer gedeelte is minder onderzocht geworden,

fietzelve is , zo wel in het water , als in den wijngeest

ontbindbaer , heeft eenen bitteragtigen , fcherpen

fmaek en fpecerijagtigen reuk, welke, door meerdere

verdamping verfterkt worden , en eindelijkde gebran-

de fuiker nabij tornen, gelijk men zulks aen de

bruine korst van het gebraaden vleesch kan bemer-

ken. Even zo weinig heeft men , tot hiertoe , de

zouten.naeuwkeurig bepaelt; hoewel dezelven, vol-

gens het geen men 'er van weet, naer alle waer-

fchijnlijkheid, voor het grootfte gedeelte beftaen uit

phosphoorzuure foda en kalkaerde,
j

exxx.



SCHEIKUNDE. It3

CXXX. Van de beenderen.

§. 1017. De BEENDEREN, Osfa , HOORNS,

Cornua , klaeuwen , Ungula , en de overige harde

deelen, het roodbloedige dierlijke ligchaera famen-

(tellende, beftaen voornamelijk uit fchalei , een wei-

nig veten uit een aerdagtig middenzout, gevormd
uit een eigen auur, het phosphoorzuur , en uit kalk-

gerde. De lchalei en het vet kan men
, gelijk uit de

witte, weeke deelen, verkrijgen door eene herhael-

de uitkooking met water , en dan blijft het aerdag-

tige .deel over. Het hartshoorn, op deze wijze, van

alle lchalei en ai het merg bevrijd, werd eertijds

genoemd , philosophisch bereid hartshoorn,
Cornu cervi philofophice preeparatum. Deze uitkoo-

king der beenderen wordt , het volmaekst , be-

werkt in het Papiniaenfche werktuig.

§. 1028. Wanneer de beenderen , op zich

zelve, in een fterker ; vuur , overgehaeld worden;

dan verkrijgt men, behalven veele brandbaere en

koolenzuure lucht, gas 9
een vlugtig loogzoutig

vocht, het welk reeds, ten deele, met brandige

olie veréénigd is ; verders eene zuivere brandige

,

tmpyeumatifche , olie en een mild ammoniakzout,

in eene drooge gedaente. Het overblijffel is eene

koole , die bezwaerlijk tot asch brandt. Het loog*

zoutig vocht, uit het hartshoorn, op deze wijze,

verkregen , voert in deartfenijwinkelen dennaem vau

geest van hartshoorn, Spiritus cornu cervi ; het

ioogzout, dien van zout van hartshoorn, Sc.l cor-

nu cent ; en het uitgebrande , gecalcineerde , overblijf-

iel
?
dien van gebrand hartshoorn, Cornu cervi uftum*

S« loay. Uit deze, van alle fchalei en

ver
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vet beroofde beenderen verkrijgt men , door de
uitlooging met koud water, een weinig foda 9 en

door de uitlooging met warm water nog een weinig

pleisteraerde, gyps ; alsdan blijft 'er voorts niets , als

phosphoorzuure kalk Over, uit welke men het zuur

kan affcheiden, op de volgende wijze: Men over-

giet vier deelen , van deze , tot poeder gebragte

beenasch , onder eene geftadige omroering, met

drie deelen verdund zwavelzuur; dan zal het zwa-

velzuur zich met de kalkaerde veréénigen en het

fhosphoorzuur uitfeheiden. Men loogt vervolgens

dit mengfel eenige mael uit met water en laet deze

loog langfaem verdampen; dan fcheidtzich de nog

onthoudene pleisteraerde allengskens uit; wanneer

men eindelijk het phosphoorzuur, Acidum pk&s-

phoricum, verkrijgt, in eene drooge glasvormige ge-

daente.

§. 1030. Of, men ontbindt de beenaerde ge-

heel in falpeterzuur en druppelt 'er dan zwavelzuur

in , tot zo lang 'er eene nederploffing volgt ; dan

verkrijgt men, het mengfel van de pleisteraerde,

gyps , afgieteniie, het falpeterzuur met het phos-

phoorzuur veréënigd ; welk eerfte vervolgens , door de

overhaeling, van het laetfle kan gefcheiden worden.

§. 1031. Om nu het phosphoorzuur gansch

zuiver te verkrijgen , van alle kalk- en pleisteraerde

bevrijd , verzadigt men het volkomen met vlugtig

loogzout, zondert 'er de nedergeplofte kalk, bij

doorzijginge, van af, en verdrijft naderhand, de

loog ten vollen verdampt zijnde , door eene fterkc

uitbranding, het vlugtige Uogzout, en het, mis-

fchien geborene , geheime ammoniakzout.

§. 1032. Het zuiver phosphoorzuur is in eene

glas-
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gtasvormigc gedacnte ; maer het trekt de vochtig-

heden al fpoedig aen, vervloeijende tot een reuk-

en kleurloos vocht. Het is zeer vuurvast, en fmelc

in een verfterkt vuur tot een glas , het welk in het

water ontbindbaer en Hechts dan onöntbindbaer is,

wanneer hetzelve met kalk- of pleisteraerde is ver-

ontreinigd. Het werkt niet op de kiezelaerde, maer

tast het glas evenwel aen.

§• 1033» Hct phosphoorzuur , met de potas7

che verzadigd zijnde, vormtéén onzijdig zout, de

phosphoorzuure potasch , phosphas Uxiv<e , ge-

noemd, fchietende vierzijdige, kantzuilige kristal-

len, met zodaenige toppunten. Dit zout blijft in-

de lucht droog; ontbindt zich ligt in het water;

fchuimt, wanneer het op gloeijende kooien wordt

geltrooid en fmelt tot eene glasvormige (toffe.

§. 1034. Met de foda vormt het phosphoorzuur

een onzijdig zout, phosphoorzuure soda,/>^-
phas foda, geheeten; het welk, vooral wanneer het

met de foda overzadigd is, kantzuilige en ruitvor-

mige kristallen fchiet, die in de lucht vervallen en

gelijk het keukenzout fmaeken. Dit zout verëischt

tot zijne volkomene ontbinding drie deelenkoud en

-anderthalve deelen ziedend water. Hetzelve fchuimt

in het vuur en fmelt tot eene glasfoortige ftoffe. Men
noemt dit zout ook wel paerlzout , Sal perlatus.

§» 1035. Met het vlugtig loogzout verzadigd,

baevt het phosphoorzuur een onzijdig zout , phos-

phoorzuur ammoniakzout , Phosphas ammonia^

geheeten; fchietende kantzuilige en ruitvormige kris-

tallen , die in de lucht onveranderd blijven , eenen

bitteren , verkoelenden fmaek hebben , in zes dee-

lea koud water volkomen ontbonden en , in het

vuur
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vuur ontleed worden ; doordien , namelijk , het loog*

zout heen gaet, het phosphoorzuur achterlaetend.
#

§. 1036* Door de bijtende kalkaerde wordt

de phosphoorzuure potasch ontleed en 'er ontftaet,

telkens, wanneer de genoemde kalkaerde .met het

phosphoorzmir volkomen is verzadigd , een midden-

zout , het welk in het water bijna niet is te ontbin-

den , de PHOSPHOORZUURE KALKAERDE , of PHOS-

êhoorseleniet , Phosphas ca/ds , genoemd. Dit

zout kan echter, door eene ftooving, digeflïe , met

het phosphoorzuur , overzadigd worden , wanneer het

in het water ontbindbaer wordt en bladerige kris-

tallen fchiet. De milde loogzouten ontleden de phos*

phoorzuure kalkaerde wederom door eene dubbelde

verwandfehap. Zij blijft in het vuur onveranderd,

fmeltende alleen in de fterkfte hitte tot een geelag-

tig glas.

%, 1037. De phosphoorzuure zwaeraerde,

Phosphas baryta^ is in het water bijna niet ontbind*

baer en laet zich derhalven niet kristallizeeren ; voorts

gedraegt zij- zich, als dit phosphoorzuure kalkaerde»

De phosphoorzuure bitteraerde , Phosphas ma*

gnefuz , is desgelijks in het water niet ligt te ont-

binden en vormt, na de verdampinge van hetzelve,

gewoonlijk , maer eene gomagtige (toiTe : zeer zeld-

faem fijne naeldvormige kristallen, die in de lucht

vervallen. In het vuur fmelt zij tot een doorzien*

tig glas. De phosphoorzuure aluinaerde , phos*

phas alumina , vervloeit in de lucht; zij laet zich in

het water gemakkelijker ontbinden ; maer is des

niettegenftaende naeuwelijks te kristallizeeren , vor-

mende maer eene gomagtige (toffe. Zij fmelt in het

vuur ook tot een doorfchijuend glas.



SCHEIKUNDE. 1*7

§. 1038. Tïet phosphoorzuur ploft ook ver-

fcheide metaelen uit hunne ontbindingen neder , met

dezelven onöntbindbaeie middenzouten vormende.

Aldus wordt het kwikzilver door hetzelve, uit

flerkwater , roozenklemig ; d'och het zilver en Jood,

"Wit ncdergeploft.

CXXXI. Van den phosphoor.

§. 1039. De grondftoffe van het phosphoor»

zuur is een bijzonder , brandbaer ligchaem , hetwelk

men tot hiertoe nog niet verder heeft ontleed en

LICHTVOErder , phosphoor , Phosphorus , noemt.

Om denzelven , in den zuiveren flaet , te verkrij-

gen , ontleedt men het phosphoorzutir door een lig-

chaem met de zuurftofFe , oxigeen , eene nadere ver-

wandfehap , dan de phosphoor , hebbende ; namelijk

door de kooien. Wanneer men derhalven zuiver

phosphoorzutir ,
phosphoorzutire foda , phosphoorzutir

ammoniak, of phosphoorzuur lood , met (lof van koo-

ien vermengd, uit eenen kromhal3,met den voor-

ïiggenden toeftel van woulfe, overhaeld, defiiU

Jeerd; dan verkrijgt men den phosphoor. De zuur-

ftoffe van het phosphoorzuur veréénigt zich alsdan

'met de koole, koolenzuur vormend, het welk zich

ten zelfden tijde ontwikkelt.

§. 1040, De gemakkelijkftc wijze, om den

'phosphoor te verkrijgen , is de volgende : Men neemt

het phosphoorzuur , na dat het tot de lijvigheid van

firoop verdampt is , en verdénigt het, op het vuur,

met zo veel fijn gedampte kooien, dat het mengfel

'er gansch droog van wordt. Daerna laet men dit

'mengfel, onder eene gefïadige cmroering, neg zo

lang
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lang op het vuur, tot dat de bodem van het vat be«»

gintte gloeijen. Vervolgens doet men alles in eenen

porceleinen kromhals met eenen wijden hals, en

plaetst het in eenen weerftuit-oven, reverberium ,

eenen ruimen kromhals, als ontvanger, omgekeerd,

voorleggende, derwijze, datdeszelfs bodem, waer*

ïn men een gat boort, naer boven te ftaen kome.

Deze kromhals wordt daeröp met water gevuld, tot

aen de kromte van den hals. In het groot, ge-

bruikt men hiertoe ook wel eenen koperen voorleg»

ger, op dezelfde wijze gevormd.

§. 1041. Men geeft alsdan, in het begin,

een maetig vuur, hetzelve langfaem aen , verder-

kende, tot de volkomene gloeijing van den krom-

hals. Dan ontwikkelt zich allereerst, eene groote

hoeveelheid van koolenzuure lueht, gas, dewelke

dikwils met blaeuwzuure lucht en , het phospkoor-

zuur niet zuiver geweest zijnde, met vlugtig zwa-

velzuur veréénigd is. Vervolgens komt 'er brand-

baere lucht , gas , welke reeds eenig ontbonden/te-

•phoor onthoudt ; en , ten laetften , verfchijnt depkds-

phoor , onder de gedaente eener boteragtige ftoffe,

in druppelen, welke in het water vallen, of, het

vuur niet fterk genoeg zijnde , in den hals van den

kromhals blijven zitten. Het overblijffel is dan de

overvloedige koole en fomtijds eenig gekristalliseerd

phosphoorglas.

S» 1042. De phosphoor , op deze wijze ver-

kregen, kan, tot volkomener zuivering, in warm
water op nieuws gefmolten, en door een zeem ge-

perst worden. Hij is alsdan half doorfchijnend ,

wit als fneeuw , van eene waschvormige lijvigheid,

fmeltende in de warmtemaet van + 36°. en konnen-

de.
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tie 5 door eene langfaeme verkoeling , gekristallifeerd

Worden in blinkende bladen. In de hitte van+ 83

vervliegt hij in lichtende dampen en in de hitte van

+ 23a graeden begint hij te kooken. Alle deze proe*

ven moeten echter in het luchtledige gefchieden 9

om deszelfs ontvlamming voor te komen.

§• J043. De phosphoor , in de lucht gefield

zijnde, verbrandt langfaem, onder lichtende dam-

pem; daer blijft ten laetften niets over, dan eene

zuure vloeiftoffe , welke het onvolkomen phos-

phoorzuur 1, Acidum phosphorofum , is. Dit zuur

onderfcheidt zich van het volkomen phosphoorzuur ,

onder anderen , voornamelijk hierin , dat het eenen

ftinkenden reuk heeft; bijna gansch vlugtig is; met

de potasche en foda kristallizeerbaere^ doch met

het ammoniak een vervloeijend onzijdig zout vormu
De phosphoor , in aenraekinge met de lucht, aen eene

hoogere warmtemaet blootgefteld zijnde , verbrandt

zeer-fchielijk , met eene witte vlamme, en 'er blijft

alsdan volkomen phosphoorzuur over. De roodezelf*

Handigheid , welke de phosphoor , in het laetfte geval ,

dikwils achterlaet, en welke men ook, bij de over-

haeling des phosphoors , nevens den waeren phosphoor

verkrijgt , is een waer halfzuur , oxide , van den-

zelven.

§. 1044. De phosphoor is in het water vol*

, ftrekt niet te ontbinden ; hij wordt evenwel in het-

zelve ondoorschijnend en, ten deele , in phosphoor-

zuur veranderd. De wijngeest ontbindt ?er maer

eene kleine hoeveelheid van; maer verandert hem
in eene doorschijnende olie, welke door het was-

fchen met water haere voorige vastheid herkrijgt*

In vlugtige overgehaelde en vette oliën , en iq den

IL Deel. I vlug-
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Vlugtigen wijngeest, Aether , laet hij zich volko-

men ontbinden , denzelven de lichtende eigenfchap

mededeelende. Alle zuuren worden door dtn phos-

phoor ontleed , en met falpeterzuur, in het vuur be-

werkt , wordt dit laetfte in waer phosphoorzuur ver-

anderd.

§. 1045. De bijtende loogzouten ontbinden

den phosphoor , en deze ontbinding bewerkt worden-

de onder het water , dan ontwikkelt 'er zich eene

aenzienlijke hoeveelheid vanbrandbaere lucht, gas\

ontbonden phosphoor onthoudende ; haer beitaen

aen de ontledinge des waters verfchuldigd zijnde.

Deze GEPHOSPHOORDE WATERSTOFFELUCHT, gdS +

Gas hydrogenium phosphoratum , heeft eenen zeer

flinkenden reuk , naer verrotte visfchen zweemen-

de; zij ontvlamt y zo dra zij de dampkringslucht

raekt en -verwekt , door haere vermenging met de

levenslucht , geweldige uitbarstingen, expïofiones.

§. 1046. De phosphoor veréénigt zich , in alle

evenredigheden, met de zwavel; maer deze famen-

ftelling heeft niet altijd dezelfde gedaente. Wan-
neer men gelijke deelen van zwavel en phosphoor 9 in

eene maetige warmte, met eikanderen veréénigt; dan

verkrijgt men eene ftoffe , die zelfs bij + 4 graeden

nog vloeibaer blijft. Een mengfel vaneen deelphos*

phoor met een half deel zwavel behoeft maer + 8

graeden , om vloeibaer te worden. Indien twee dee-

len zwavel veréénigd worden met een deel phosphoor

;

dan blijft het mengfel zelfs bij -f* 12 tot + 15 gle-

den toe vast. Daerënboven zijn deze mengfels , de

lucht aenraekende, zeer ontvlambaer.

§. 1047. De phosphoor veréénigt zich, langs

«fen* droogea weg , mét alle metaelen en halve me-

tae-
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tielen, moetende men, om deze verédnigingte be-

werken, phosphoorglas met de metaelen fmelten. De
laetfte verliezen daerdoor hunne rekbaerheid en wor-

den hard. Alle deze gephosphoorde metaelen,
phosphoreta metallka , worden in het open vuur we-

derom ontleed en de phosphoor gaet heen.

§. IO48. Het GEPHOSPHOORDE IJZER , phoS*

phoretum ferri , veröorzaekt, met zuiver ijzer ge-

mengd zijnde, deszelfs zogenoemde , koude breek-

agtigheid. Indien zulk koud breekagtig ijzer ver-

volgens in de zuuren wordt ontbonden ; dan ver-

andert de phosphoor in phosphoorzuur , blijvende met

het ijzer verdénigd achter, in de gedaente van een

wit poeder , eertijds waterijzer , of sideriet ,

Siderum^ hydrofiderum , genoemd, en een waer phos-

phoorzuurijzer , phosphas ferri , daerftellende.

§. 1049. Wanneer men een (tukje phosphoor

doet in eene ontbinding van goud, zilver, koper,

enz* dan ploft het deze metaelen , in hunne metael-

gedaente, neder, en deze vormen alsdan eene blin-

kende metaelöverkleeding over het ftukje phosphoor.

Op gelijke wijze herftelt de phosphoor het arfenik

,

langs den droogen weg.

CXXXIL Van de hairen, vede-
ren en de zijde.

§. 1050. De hairen der dieren, naer hunne

verfcheidene lengte , vastheid enz* eigentlijke

hairen, borstels of wol, genoemd, verfchiilen

in hunne fcheikundige famenftellinge, zo wel van

de beenderen , als ook van de witte , weeke dee-

kn der dieren. Zij onthouden, namelijk-, zeer

I * wei-
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weinig fchalei, vet en lijmig water, lympha , fchij-

nende, voor het grootfte deel, te beftaen uit de

bloedvezel. Door het kooken raet water kan men
maer zeer weinig van dezelven ontbinden, en dit is

de fchalei. De milde loogzouten hebben 'er geene

werking op ; maer wel de bijtende , door welke zij

volkomen ontbonden worden. Door de zuuren

,

met bijhulpe der hitte , worden deze zelfftandighe-

dtn ook ontbonden. Deze ontbindingen worden

door het water ontleed , en de laetften , onder de

gedaente van witte vlokken, nedergeploft. Droog

overgehaeld wordende, leveren zij de algemeene

voortbrengfels van dierlijke ftofFen.

§. 1051. De vederen onderfcheiden zich*

van de bovengemelde zelfftandigheden , fcheikundig

genomen , alleen hierdoor, dat de evenredigheid van

de fchalei en het vet , in dezelven nog veel minder

is. De schaften derzelven komen nader bij het

hoorn en worden , door de warmte , insgelijks har-

der en brosfeher. Wegens de fchalei , die zij ont-

houden , trekken zij de vochtigheid greetig aen , en

konnen derhalven, even als de hairen en bet wal-

vischbeen of balijn , boven andere ftofFen , tot vocht>

meters, hygrometers gebruikt worden.

§. 1052. De zijde of het spinsel der zijde-

rupse , phalana mori , gelijk ook dat , van alle ove-

rige rupfen en van de zogenoemde zijde der staek-
mossel , Pinna , komt, fcheikundig befchouwd, met

de wolle bijna geheel overeen ; zich van de laetfte

alleen hierdoor onderfcheidende , dat zij veele kleu-

ren bezwaerlijker aenneemt en nog andere bijzon-

derheden toont in haere verwerij.

CXXXIIL
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CXXXIII. Van het lidwater,

§. 1053. Het lidwater, fynovia , is eene

half doorfchijnende , bleekgroene vloeiftofTe , van

eene kleeverige lijvigheid, weinig reuks en ziltigen

fmaeks , het vioolenfap groen kleurende en het kalk-

water onklaer maekendc of ontroerende. Kort na

zijne afzonderinge uit de gewrichten , neemt het

een fchaleiagtig beftaen aen, het welk men noch

door eene maetige warmte , noch door verkoeling,

blootstelling aen de lucht, of beroovingvan deze]vo,

kan beletten. Kort daerna wordt het echter weder-

om vloeibaerder, een vezelagtig grondzetfel heten-

de vallen en eindelijk ter verrottinge overgaende.

§. 1054. Het lidwater, in eene geringe hoe-

veelheid, blootgefteld aen de drooge lucht, ver-

droogt ras, tot eene fchubbige korst, in welke

men, duidelijk, tweederlei zouten kan ontdekken,

waervan het eene teerlingfche kristallen vormt en

het andere vervallen en ontglanst is. Het eerfte is

keukenzout en het andere koolenzuure foda.

§. 1055. Het lidwater laet zich , in alle even-

redigheden, met het koude water veréénigen tot

eene kleeverige vloeiltoffe. Doch met het heete wa-

ter ftremt het ten deele , vormt eene melkagtige

vloeiftofTe, die nog altijd kleeverlg is, en zet eenige

gedreinde vliesjes af. De wijngeest , alcohol , ver-

öorzaekt eene gelijke ftremmirig , zonder de kleeve-

righeid volkomen te niet te doen.

§. 1056. De verfterkte , geconcentreerde , mljn-

ftoflelijke en plantzuuren verwekken in het lidwater

een vlokiigtig nederploffel , het welk zich echter in

het vocht dra wederom ontbindt. De zeer verdun*

J 3 do



i 34 AR.TSENIJKUNDIGE

de mijn (loffelijke en bovenal de plantzuuren, h\\

voorbeeld de azijn , doen het lidwater volkomen ftrem-

men, hetzelve de kleeverigheid ontneemende. De vloei-

itoffe wordt klaer en zet een vezel agtig nederploffel af,

§. 1057. De milde loogzouten veréénigen

zich zeer wel met het lidwater; maer veranderen,

hetzelve voorts niet. De bijtende loogzouten fchij-

nen het lidwater dunner te maeken ; ook ontbinden

zij volkomen het uitgedroogde lidwater en het ve-

zelagtige nederploffel, volgens §. 1056. verkregen.

§. 1058. Door de drooge overhaeling, de-

fiillatle, levert het lidwater, 1.) Een fmaekloos wa-

ter, dra verrottend; 2.) Eene vlugtige loogzoutige

ftoffe; 3.) Eene brandige , empyreumatifche , olie

en een mild ammoniakzout , in drooge gedaente. In

den kromhals blijft eene koole, welke, door uit-

looging , keukenzout en milde foda levert. De uit-

geloogde koole tot asch gebrand zijnde, verkrijgt

men nog eenige phosphoorzuure kalkaerde.

§. 1059. Uit dit alles blijkt, het lidwater

te zijn eene bijzondere vloeiïïoffe, welke de eijer-

witftoffe, ïympha , in tweederlei ftaet onthoudt.

De eerde is die, waerïn dezelve zich bevindt in

alle overige dierlijke vochten en deze wordt door

het heete water en den wijngeest (§. 1055.) afge-r

fcheiden. Doch in den tweeden ftaet laet zich de-

zelve alleen affcheiden door deplantzuuren, of over

het algemeen, zeer verdunde zuuren, (§, 1056.) Deze

laetfte dunne, kleeverige vloeiftoffe , lympha, onder-

fcheidt zich daerënboven nog van de gewoone , door

de vezelagtige, uitwendige gedaente, die zij, in

haere ftremming, aenneemt , en hierdoor, dat zij

zich met koud water, mits eene bijkomende fchud-

ding,
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ding, het mengen; uit welke ontbinding zij alsdnn

door de zuuren en den wijngeest, in de gedaente

van vlokken , wederom nedergeploft wordt.

§. 1060. De famenftellende deelen van het

lidwater zijn derhalven: 1.) Eijerwitftoffe, in eencn

bijzonderen ftaet. 2.) Gemeene eijerwitftoffe. 3.) Wa-
ter. 4.) Keukenzout. 5.) Milde foda. 6.) Phos-

phoorzuure kalk. Twee honderd agtëntagtig grein

van het lidwatér der osfen , met het welke deze

.

proeven eigentlijk gemaekt zijn , onthouden , vol-

gens den lieer margueron, deze famenftellende

deelen in de volgende evenredigheid : Van de bij-

zondere eijerwitftoffe vierendertig grein. Van de

gemeene eijerwitftoffe , dertien grein. Van het keu-

kenzout, vijf grein. Van de milde foda ^ twee grein.

Van de phosphoorzuure kalk , twee grein en van het

water, twee honderd tweeëndertig grein.

CXXXIV. Van de pis.

§. 1061. De pis, urina 9 is misfehien van alle

vloeiftoffen die , welke niet alleen naer de verschei-

denheid der dieren; maer ook naer den onderfcheï-

den ftaet van gezondheid , voedfel en zelfs van ge-

moedsaandoeningen , het meest verfchilt. De Art-

fen befchouwen de menfehenpis voornamelijk on-*

der twee omftandighcden, namelijk die, welke on-

middelijk , na het genootene voedfel ontlast is en de

ruwe pis, Urina cruda , genoemd wordt; en d'io,

welke na de volbragte fpijsverteering ontlast zijnde,

den nacm van gekookte pis, Urina cofta , voert.

§. 1062. De verfche pis van een gezond

mensch is wijogeel, klaer, van cenen laffen rcufe

en ziltigen fmack. Zij kleurt de viooleniiroop flfet|

I 4
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maer het kalkwater en de loogzouten , verwekken

'er altoos eenen ammoniak -reuk in. Op zich zelv*

gelaeten, gaet zij ter verrottinge over en ontwik-

kelt veel vlug:ig loogzotit. Zij zet alsdan, altijd,

Zelfs wanneer zij van eenen gezonden perfoon komt

,

jets af van een wit poeder , het welk In de koorts-

3gtigen rood is en dan fpoediger afgezet wordt.

Somtijds kristallizeert 'er ook , aen de zijden van

,

het vat, eene zoutagtige ftoffe.

§. wo6$. Wanneer men vcrfche pis , uit het

waterbad, overhaelt ; clan verkrijgt men eene wal-

gelijk riekende, wateragtige vloeiftoffe , en 'er blijft

een aerdagtig , rood uittrekfel over. Dit laetfte uit

eenen kromhals, in het opene vuur, wederom over-

gehaeld wordende , dan verkrijgt men eene vlugtige

loogzqutige vloeiftoffe , de pisgeest, Spiritus urine ^

genoemd; vaders een droog vlugtig loogzout en

eerie zeer Hinkende, brandige olie, fomtijds ook,

bij een zeer fterk vuur , een weinig phosphoor. Het
overblijffel is eene koole , welke , tot asch gebrand ,

keukenzout ,. digeftivzout , phosphoprzuure fad$ en

kalkaerde, levert.

§. 1064. Wanneer men verfche pis , bij her-

haelinge, zagt verdampt, en vervolgens op eene

fcoude plaets nederzet , dan fchieten verfcheide zou-

ten, uit dezelve, in kristallen. Deze zouten zijn voor.*

namelijk het digefiivzom, keukenzout en het zoge-

noemde MENSCHENZOUT of MÏCROCOSMISCHZOUT

,

Sal microcosmicum; zijnde een mengfel van phos*

phoorzuur ammoniak en paerlzout , ofphosphoorzuu*

re foda. Wanneer nu alle zouten, op deze wijze,

uit de pis zijn gefchciden; dan blijft 'er eene uit~

trekfelvprmige (toffe over , waeryan een gedeelte

maev
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maer in den wijngeest en het andeje maer in het

water ontbindbaer is. Het eerde is zoutiigtig, de

vochtigheid der lucht aentrekkende; doch voorliet

overige nog onbekend; doch het laetfte is, naer

waerfchijnlijkheid van fchaleiügtigen aert.

§. 1065. Het grondzetfel, door de pis, in de

ruste, inzonderheid geduurende de verrotting, en

zelfs bij zekere ziektens, in grooter menigte, afge-

zet, beftaet uit phosphoorzuure kalkaerde en den fteen

der blaes.

§. 1066. De verrottende pis onderfcheidt

zich van de verfche hierdoor, dat zij een vrij ge-

maekt, vlugtig loogzout onthoudt; doch dat haer

overblijffel , na de overhaelinge in het waterbad,

een vrij gemaekt phosphoorzuur onthoudt en zij dus

door de verdamping minder menfehenzout levert;

ten zij men 'er, geduurende de verdampinge, eenig

vlugtig loogzout hebbe bijgedaen.

$. 1067. Uit dit alles blijkt, dat de waere

famenftellende deelen der pis , de volgende zijn

;

Water, keukenzout, digeftivzout, phosphoorzuure fo~

da en ammoniak , fchalei, het bijzonder uittrekbaer

gedeelte en den blaes-fteen. Uit deze famenftellende

deelen kan men ook de wording der overige ligchae-

men, die men door de fcheikundige bewerking der

pis verkrijgt en derzelver voortbrengfels zijn, ver-

klaeren.

CXXXV. VAN DEN BLAES -STEEN.

§. io63. De famengroeifels , welke men ia

de pisblaes öikwils ontmoet; de (toffe , welke in de

Jnioopendergewrigten, bij de jichtigen vergaderd, en

I 5 het
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het grondzetfel der pis , zijn , fcheikundig befchouwd,

e*éne en dezelfde itofFe. Hoewel 'er nu ook zelfs

in de verfcheidene fteenen der blaes een aenmerke-

lijk onderfcheid plaets heeft, vooral in de evenre-

digheid der famenftellende deelen : zo komen zij

evenwel allegaer, nabij, overeen in de volgende ei-

genfchappen. . T

5. 1069. De fïeen der blaes laet zich , door

medewerking eener ziedende hitte, in het; water

wel volkomen ontbinden ; maer zulks gefchiedt ech-

ter in eene zéér geringe hoeveelheid ; één deel van

den iieen verëischt, tot zijne ontbinding, één dui-

zend deelen waters. De wijngeest , zo wel de ge-

meene, alcohol , als de vlugtige , Aether, hebben gee«

ne werking op den blaesfteen.

§. 1070. Het zeezoutznur werkt niet op den

Heen der blaes; maer het verfterkte , geconcentreer-

de , zwavelzuur ontbindt denzelven, met bijhulp

der warmte , volkomen , en 'er 'ontwikkelt zich ,

geduurende de ontbinding, eenig vlugtig zwavelzuur.

Het verdunde falpeterzuur werkt , reeds in den kou-

den ftaet , op den fteen der blaes en , in de warm-

te, ontbindt het denzelven volkomen. Deze ont-

binding , ook wanneer zij met dien fteen voluit ver-

zadigd is n heeft eenen zuuren fmaek, is geel en ver-

krijgt, door de verdamping verfterkt ,
geconcentreerd,

eene roode kleur; ook verwt zij de huid cinnaber*

kleurig. Onder de ontbinding ontwikkelt zich koo-

lenzuure en falpeterlucht, gas; fomtijds ook kan

men, met hetföikerzuur,'er eenige kalkiierde uit nc-

derplofFen: fomtijds ook niet. Met nieuw falpeter-

zuur bewerkt, verandert dczQ ontbinding , ten laet-

ften , in fuikerzuur.

§. 1071.
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§. 1071. De bijtende loogzouten ontbinden

den fteen der blaes volkomen , met dcnzelven eene

zeepachtige vloeiftofl e vormende ; maer de milde loog-

zouten hebben 'er geene werking op. Het kalkwar

ter ontbindt maer eene zeer kleine hoeveelheid van

.Jezen fteen en verliest daerbij zijne bijtende eigen-

§.1072. Wanneer de fleen der blaes, op zich

^e^lve^uit eenen kromhals, wordt overgehacld; dan

«• yerkriigt men , behalven eene groote menigte van

brandbaere en koolenzuure lucht, gas 9 eene vlug-,

tige loogzoutige vloeiftoffe en een bruin, droog zout,

Jiet welk door eene nieuwe .opdrijving, fitblimatte ,

- "wit wordt en alsdan alle eigenfehappen van een zuur

heeft. Het achterblijffel is eene koole , die bezwaer-

lijk tot asch brandt en eenige phosphoorzutire kalk-

iierde overlaet. Sommige leveren ook eenige bran-

. dige olie.

§. 1073. 'Men kan derhalven uit deze proe-

i ven befluiten , dat de blaesfteenen voornamelijk be-

y ftaen ujt, ee.n eigen, bijzonder zuur, het blaes-

|
>STEENZUUR , of BEZOARZUUR, Aciclum Uthicum feu

bezoardicMtn 9
genoemd; het welk met eene dierlijke

ichalei en veelmaels met phosphoorzutire kalk veréd-

nigd is. Sommige Scheikundigen houden dit zuur

voor enkel fuikerzuur.

CXXXVI. Van den menschendrek.

§. 1074. Hoewel men gemakkelijk zal bezef-

fen, dat de drek of de uitwerpselen, Faces ,

Excrementa , in den gezonden ftaet^, alleen be-

ftaende uit die deelen, welke uit de fpijzen afge-

fchei-
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fcheiden, ter voedinge onbekwaem zijn, naer de

verfcheidenheid dier fpijzen ook moet verfchillen:

zo ontbreekt ons echter nog eene naeuwkeurige ont-

leding van dezelven. Al het geene wij 'ervan wee-

ten, bepaelt zich hierop: dat de drek zijne kleur

ontleent van de bijgemengde en medegevoerde gal

;

dat de reden van zijnen kwaeden reuk berust in hec

begin der verrotting, die hij in den langen tocht door

het gedarmte heeft ondergaen ; alsmede , dat hij , in

de drooge overhaelinge , de algemeene voortbrengfels

van dierlijke zelfftandigheden levert.

CXXXVII. Van het zweet.

§. 1075. De mocijelijkheid , om het zweet,
Sudor 9 in genoegfaeme hoeveelheid te konnen ver-

krijgen, heeft de nauwkeurige ontleding van het-

zelve , tot hiertoe , verhinderd. Wij weeten nog-

thans, dat hetzelve insgelijks, naer omftandigheid

,

zeer verfcheiden is. Zijn fmaek is bijna altoos een

weinig ziltig; zijn reuk nu zwakker, dan fterker,

fpecerijagtig, vlugtig loogzoutig , of fcherp; zijn

beftaen meestal waterig; dikwils echter ook flijmig,

dik, taei; echter zo , dat het hard indroogende een

overblijffel achterlaet. Bijna altijd verwt het de

blaeuwe plantvochten rood* waeruit men de tegen-

woordigheid van eenig vrijgemaekt phosphoorzuur

heeft afgeleid ,* het zweet der geenen , die het voet-

euvel hebben, bezit boven anderen deze eigenfehap.

In fommige zeldfaeme gevallen heeft men waergeno-

men, dat het linnen en de witte wollen doffen, door

het zweet blaeuw geverwd werden,

cxxxvra.
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CXXXVIIT. Van be vloeistoffe , welke
IN DE WATERZUCHT WORDT AFGE-

SCHEIDEN.

J. 1076. De vloeiftoffe , welke zich in de

verfcheidene foorten der waterzucht en in de melk-

kooftfe, op onderfeheidene plaetfen des ligchaems

affcheidt, komt bijna geheel overeen met hetbloed-

water. Zij is meestal geelügtig , niet zeer onkiaer, en

reeds, naer het uitwendig voorkomen
, gelijk aen het

bloedwater. Zij heeft eenen lafFen , veeltijds zuur-

agtig fchijnenden reuk, gelijk, bij voorbeeld, in de

melkkoortfe, en eenen ziltigen fmaek.

§. 1077. Aen zich zelve overgelaeten , wordt
zij eerst onkiaer en begint eindelijk te verrotten.

Aen de ziedende hitte blootgefteld , ftremt zij ten

grootften deele en , in heet water gegoten , vormt

zij een melkagtig vocht, het welk bet falpeter-

zuur niet ftremt. Het vioolenfap wjrdt door haer

groen geverwd. Alle zuuren ftremmen haer; maer

de loogzouten fchijnen ze veel eer te verdunnen en

door de milde loogzouten volgt 'er fomtijds, na

eenige uuren, een fchaleivormig nederploffel , het

welk (volgens §. 998.) van de tegenwoordigheid

des etters zal getuigen.

§. 1078. Het wit, ondoorfchijnend , vetag-

tig vlies, het welk, in de gemelde ziekten, deze

vloeiftoffe dikwils verzelt enhet ontsteeiungvlies

van ruysch, Pfeudomembrana Riiyfchii, genoemd

wordt, komt met de bloedvezel en de fpekhuid des

bloeds overeen. Het verdroogt in de lucht, gelijk in

de warmte, toteene hoorniigtige ftoffe en gact, in

eene vochtige lucht , wel dra tot de verrotting over.

Door
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Door bijhulpe der wrijvinge , wordt het in het wa-

ter, hoewel maer zeer onvolkomen, ontbonden en

uit deze ontbinding ploffen de milde loogzouten eene

fchaleiagtige (toffe neder.

CXXXLX. Van de vloeistoffe, welke
DOOR DE BLAESTREKKENDE PLEISTER

WORDT AFGESCHEIDEN.

§. 1079. De vloeiftoffe, onthouden in de

blaezen, door de trekpleisters opgetrokken, komt

in haere fcheikundige eigenfchappen ook met het

bloedwater overeen. Zij heeft gewoonlijk eene

meer donkere geelagtige kleur , dan het laetfte , als-

mede den reuk der pleister aengenomen. Men heeft

geen onderfcheid kunnen bemerken tusfehen deze

vloeifloffe van eenett gezonden perfoon , of die van

eencn rotkoortügen zieken , afkomftig.

§. 1080. Met deze vloeifloffe komt ook vol-

volkomen overeen die, welke onthouden is in de

blaezen, door mostaert- pappen, verbranding, den

iteek van infecten , de beet van mieren en door

eenige huidziekten , voortgebragt.

CXL. Van het mierenzuur.

§. 108 1. Aen vroeger Natuurönderzoekeren

was het reeds bekend, dat de mieren eene bijzon-

dere vloeiftoffe uitfpuiten , welke de bloemen rood

kleurde en eenen zuuren fmaek had. Echter werd

deze vloeiftoffe eerst door de laetere Scheikundigen

nader onderzochten voor een eigenaertig , bijzonder

zuur verklaerd. Men verkrijgt dit mierenzuur,
Acldum formicum uit de roode mier , Formica rufa ,

vanLiNN^us, het zij door uitpersfinge, overhae-

- linge s
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Ünge, deftiïlatie^ of door eene opgieting van heet

water.

S. 1082. De vloeiftoffe , door uitpersfing

uit de mieren verkregen , is nog geen zuiver mieren-

zuur; maer zet, door de rust, eene geelbruine,

waschvormige , flijmige olie af, uitgeperste mie-

renolie, Oleumformicarumpresfum^ genoemd. Wan-
neer men alsdan het overgeblevene zuur, in eene

maetige hitte, overhaelt, deftilkert ; dan verkrijgt

men eene ongekleurde zuure vloeiftofFe , het zuive-

re mierenzuur daerltellende. Op deze vloeiftoife

volgt, bij verfterkinge van het vuur , een bfandig

zuur en, ten laetften, eeife brandige olie. Ket over-

blijffel is eene koole , welke , tot asch gebrand zijn-

de , eenige phosphoorzuure kalk achterlaet.

§. 1083. Het zuiver mierenzuur heeft eenen

eigenen, zeer doordringenden reuk, lae't zich nim-

mer kristallizeeren en is gansch vlugtig, derwijze,

dat het onveranderd kan overgehaeld worden. Met
de potasche ,'de foda en het ammoniak, vormt het

vervloeijende onzijdige zouten, den azijnzuuren on-

zijdigen zouten nabijkomendeen eenen bitteren fmaek

hebbende ; doch het vormt met de kalk- en zwaer-

aerde kristallizeerbaere middenzouten.

$. 1084. Het mierenzuur, met den wijngeest,

alcohol^ bewerkt, vormt een echten vlugtigen mie-

rengeest, mierenvether, Aether formicus. Wan-
neer men nogthans den wijngeest regtnreeks , over

de mieren, in het waterbad, overhaelt; dan ver-

krijgt men eenen- zwakken , verzoeten mierengeest

,

welke in de geneeskunde gebruikt wordt onder den

naem van mieren geest, Spiritus formiearurn.
$. 1085. Wanneer men de veriche mieren

in
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in water laet kooken en ze dan uitperst $ dan ver*

krijgt men ook eenige vette mierenölie. Doch wan-

neer de mieren overgehaeld, gedefinieerd, worden j

dan verkrijgt men een weinig vlugtige , atherifche olie,

de VLUGTIGE, OVERGEHAELDE, ^ETHERISCHE , MIE-

remölie, Oleum formiearum athereum, daeritellende,

CXLI. Van het rupsenzuur-

§. 1086. Wanneer de zijderupsen, zij-

wormen, Phalana mort, beginnen in poppen te ver-

anderen ; dan bezit haer lap alle eigenfchappen van

een zuur , het welk in de poppen nog tegenwoor-

dig is en op de volgende wijze verkregen wordt:

Men overgiet de levendige poppen met wijngeest,

alcohol, denzelven naderhand wederom afgietende

en door de verdamping fcheidende van het zuur,

het welk achterblijft en van welks hoedanigheden

zeer weinig bekend is. Op evengelijke wijze kan

*er een zuur gefcheiden worden uit de wormen der

ZOGENAEMDE MOLENAEREN of MEIJTORREN , Meloi

profiarabaus.

CXLII. Van de spaensche vliegen.

§. 1087. De spaense vliegen, Meloê vefi*

catorius , zijn , fcheikundig, nog weinig onder-

zocht geworden; men is eigentlijk nog onkundig

omtrent het femenftellend deel i waerïn derzeïver

Scherpheid en artfenijkracht huisvest. Nogthans is

dit famenftellend deel niet vlugtig en gaet bij het

bpdroogen niet heen. Hetzelve wordt door het wa-

ter niet ontbonden, en dQZQ vliegen, hebben, doordfe

koe*
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kooking in water, haerc kracht niet verlooren. Maer
de wijngeest trekt die kragt uit, en de tinctuur,

van si>AENSE VLIEGEN, Tinctura cantharidum^ be-

zit de blaestrekkende wgenfehap.

§. 1088. Zo wel de fpaenfche vliegen , ala

ook de wormen der meytorren , de gemeene vliegen

en foramige vlinders leveren , in de drooge overhae-

ling, behalven de algemeene voortbrengfels van dier-

lijke zelfftandigheden , ook een bijzonder , brandig

zuur, het welk, met het ammoniak veréénigd zijn*

de, zich. als een onzijdig zout daerftelt*

•

CXLIIJ. Van het bevergeil en het civet,

S- 1089. Het bevergeil , Cafioreum , is een e

bijzondere (toffe, welke men in de beide geflagten

van den bever, Caftor Fiber , ontmoet, in twee

eigene , daertoe bijzonders bepaelde beurzen. Het-

zelve heeft eenen fcherpen, bitteren, walgelijken

fmaek en eenen fterken, eigenen, fpecerijügtigen

reuk. Het beftaet uit eene 'harsfige itofte, welke

door den wijngeest, alcohol , en door den vlugtigen

wijngeest, atker 9 kan uitgetrokken worden; ver-

ders uit eene fchalei, die het water ontbindt en ,

uit een bijzonder zout, tot hieftoe nog niet genoeg

onderzocht, het welk, uit de waterige ontbindinge,

door de verdamping, kristallizeert. Het celagtig

•weeffel., wr.erïn het bevergeil onthouden is , onder-

scheidt zich niet van eenig ander celagtig weeffei,

(§. 1019.). Droog overgehaeld wordende , levert

liet bevergeil eenige vlugtige, atherifche, olie, en

een vlugtig loogzout. Het vet, dat zich bij het

bevergeil bevindt, Aximgia cafiorei , verCchik van

U. Deel. K het
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het gewoone vet alleen hierdoor, dat het met de

reukftoffe bezwangerd is.

§. 1090. Plet civet, de muskus, Moschus f

wordt gevonden in eene eigene beurze, bij den na-

Tel van het mannelijke civet- ofmuskusdier, M&>

fchus moschiferus. Het is eene ontvlambaere , aen;

-het gevoel fmeerïge, roestkleurige zelfftandigheid 9

van eenen bitteren fmaek en fterken , aenkleevenden

reuk. In zijne fcheikundige eigenfchappen komt

-het overeen met het bevergeil, en beftaet uit hars*

fige en fchaleiagtige famenftellende deelen. Met de'

vuurvaste loogzouten gewseeven zijnde, riekt het

naer ammoniak.

CXLIV. Algemeene bespiegelingen over

DE nadere en verdere samenstel-

lende DEELEN DER DIERLIJ-

KE LIGCHAEMENr

5«. 1091. Het blijkt uit de bijgebragte ontïe-

dingen der dierlijke deelen, dat men de volgende

zelfftandigheden mag houden voor de voornaemfte

,

algemeene en nadere, famenftellende deelen van het

dierlijk ligchaem ; als: 1.) Water. 2.) Schaleh

3.) EijerwitftofFe of"lympha. 4.) Suikerftoffe. $.*)Vet.

6.) Hars. 7.) Bloed- of Spiervezels. 8.) Zouten.

9.) Kalkaerde.

§. 1092. De dierlijke ftoffen zijn dus meer

famengefteld , dan de plantftofFen., Beide hebben even-

wel eenige famenftellende deelen met eikanderen ge-

meen., als : het water, de fuikerftoffe en de kalk-

aerde. Veele famenftellende deelen behooren daer-

cntegèn &en elk bijzonders ; dus hebben de planten

vo@r
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Voor hun deel de vlugtige, atherifche^ oliën en

eenige eigene plantzouten; de dieren de eijerwitltofFe*

tvelke men flechts in zeer geringe hoeveelheid, in

de planten ontmoet. Eindelijk , wordt 'er tusichen

fommige famenftellende deelen der planten en die-

ren , ook wel eenige overeenkomst en gelijkheid ge-

Vonden; maer daer zijn ook wederom toereikende

kenmerken , om ze van eikanderen te onderfcheiden.

§. 1093. Zodanige zelfftandigheden zijn:

*.) De dierlijke fchalei t welke in haere eigenfehap-

pen wel veele overeenkomst heeft met de plantflij-

rnen en de gom; doch zich van deze laetften ge-

noegfaem onderfcheidt door haere bezwaerlijke ver-

4rooging; het aentrekken der vochtigheid uit den

dampkring ; de bijzondere lijvigheid, of lilagtighcid $

en door de grootere neiging ter verrottinge. Desgelijks

heeft de fpiervezel bijna alle eigenfehappen der pap-

of lijmftoffe des meels.; maer is van deze laetfte ook

onderfcheiden door eene veel grootere taeiheid en

veerkragt: Behalvennog* dat deze eerde zelfftan-

digheid , in ongelijk grooter evenredigheid , gevon-

den wordtin het- dierenrijk ; dan de laetfte in de

de planten ; ook , dat zij eigenlijk het voornaemfte

famenitellend deel des dierlijken ligchaems uitmaekt.

Het dierlijke vet en hars, wijkt, ten befluïte, zelfs

in de meeste uitwendige eigenfehappen, af van de

uitgeperste oliën en plantharsfen. .

§• 1094, De zouten des dierlijken rijks ver-

fchillen insgelijks van de plantzouten. Bebalven

het keukenzout en de foda , welke ractt in de bei-

de rijken, offchooii maer in eene geringe hoeveel»

heid , ontmoet; en het vetzuur, dat ongelijk me-

fligvuldiger in het dierlijke vet, dan in de vëttfi

K 2 oliën
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oliën der 'planten , tegenwoordig is : zo onderfcheidf

zich het rijk der planten door het fuikerzuur , wijn-

fteenzuur, appelzuur, citroenzuur en benzoëzuur;

het dierenrijk, door het melkzuur , phosphoorzuur ,

blaesfteenzuur , mierenzuur en de grondftoffe van

het melkfuikerzuur.

§• 1095. Alle deze (§. 1091.) bijgebragte

nadere famenftellende deelen des dierlijken ligchaems

laeten zich , eindelijk , ontbinden in de volgende

verder afzijnde grondftofFen : namelijk , in zuurftofFe

,

oxigeen; waterftofFe , hydrogeen; fmoorftofFe, azoot;

koolcnftoffe ;pkosphocr jlkalkaerde en ijzer. Deze ver-

dere afzijnde famenftellende deelen komen nu met

die der planten volkomen overeen; behalven, dat de-

ze laetften maer eene zeer geringe hoeveelheid van

den phosphoor en de fmoorftofFe bezitten , en deze

beide ftoffen daerëntegen in de dieren een vast en

voornaem famenftellend deel uitmaeken.

CXLV. Van de verrottinge der dier-

lijke ZELFSTANBIGHEDEN.

§. 1096. Alle dierlijke deelen gaen over tot

de verrotting , zo dra de bewerktui'gde , organifehe^

werking in dezelven ophoudt, of, zo dra zij dood
zijn. Al zijn 'er ook eenige famenftellende deelen,

die vooraf de zuure gisting ondergaen ; zo is zulks

echter maer van zeer korten duur. De verfchijnfe-

len, deze verrotting verzeilende , verfchillen niet

alleen van die, in de planten voorkomende; maer

ook zelfs naer de omftandigheden, onder welken

de dierijke zelfftandigheden deze verandering on-

dergaen.
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§. 1097. De omflandigheden, onder welken

de verrotting van dierlijke zelfltandigheden , liet

best voortgaet,zijn: 1.) Genoegfaeme vochtigheid.

r».)De toegang der vrije lucht, 3). Eene warnuemaet

van + tien graeden, of iet daerboven. Wanneer

nu een week dierlijk deel , bij voorbeeld een (luk

vleesch, onder deze omftandigheden ofgefteldhe-

den begint te verrotten; dan wordt het bleeker,

weeker; het begint zijne vastheid en famenhang fe

verliezen ; het zweet alsdan een waterig kleeverig

vocht uit,naer de lympha gelijkende, enjriekt laf en

walgelijk. Vervolgens vermindert het in zijnen om-
trek en valt in één ; zijn reuk wordt alsdan fcher-

per en ammoniakael; in welken ftaet het met de

zuuren opbrujscht en het vioolenfap groen kleurt.

Het ammoniak vliegt , verders , allengskens heen

,

wanneer 'er , ten zelfden tijde , die eigene , rotti-

ge, doordringende luchtfoort, gas* uitkomt, wel-

ke op de dierlijke ligchaemen zo geweldig en fchrik-

kelijk werkt , en waervan de reden noch derzelver

iumenirelling niet volkomen bekend zijn; hoewel

fommige Scheikundigen dezelve houden voor een

menglel van gephosphoorde en gekooide brandbaere

lucht, gas. Dit tijdperk duurt zeer lang; de ver-

rottende ilofFe zwelt wederom fterk on en 'er ont-

wikkelt zich zeer veele koolenzuure lucht
, gas. De

bewrerktuigde famenftelling wordt dan geheel ver-

nietigd en alles verandert in eene bruine of groene

pap , welke nu wederom genen flechts Men en

walgelijken reuk aenneemt, en eindelijk tot eene

vergruisbaere, donkerbruine ftofle verdroogt. Het

tijdbeftek , in hetwelk eene vrij vaste dierlijke zelf-

handigheid, onder de bijgebragte omftandigheden

.

K 3 of
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of gefteldheden , deze verandering volkomen onder»

gaet, fchat men ten minften op agtien maenden, of

ten hoogden, op drie jaer.

§. 1098. De verrotting van 'vloeibaere dier*

lijke zelfftandigheden en van vaste dierlijke deelen ,

gaet veel fpoediger voort in het water. Daerëntegen

verrotten de dierlijke deelen langfaemer in de ge-

ilotene vaten
; gelijk ook in de aerde. In dit laet-

fte geval verfchillen de omftandigheden der verrot-

tinge wederom naer de hoedanigheid des aerdrijks.

Wanneer de aerde zeer droog, zandig en los, ook

de plaets voor de lucht en den regen beveiligd is;

dan zuigt de eerde, al fpoédig , alle vloeibaere dee-

len in zich ; derwijze , dat de vochtigheid , ter ver-

rottinge nodig , ontbreekt , en dezelve hierdoor

niet alleen vertraegd, maer dikwils zelfs geheellijk

verhinderd wordt. De verrotting wordt daerëntegen

in eenen fcleigrond, onder den vrijen hemel, door

de geduurige vochtigheid , verfpoedigd. De aerde

zuigt alsdan de nieuwgeborene ftoffen in en wordt

'er zwart en fmeerig door, tot den groei der plan-

ten, bij voorkeur, bekwaem.

5. 1099. Men heeft, in eenige zeldfaeme ge-

vallen , bemerkt , dat de ligchaemen , wanneer zij

in eengroot getal, zonder tusfchenruimte van ae/*

de, te famen begraeven worden , geene waere, vol-

komene verrotting ondergaen; maer dat zij, de been-

deren alleen uitgezonderd , veranderen in eene

fmeerige , in het water ontbindbaere ftoffe , welke in

haere fcheikundige eigenfchappen overeenkomt met

de zeep en uit een bijzonder vet en vlugtig loog-

zout beftaet. De ftoffen, welke anders lucht-, of

gasvormig heen gaen, konnen in dit geval niet weg;

dus
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Aas fcliijiit de waterftofTe, hydrogeen , zich hier,

ten deele, en naer gewoonte, veréénigd te hebben

met de lmoorftofYe , azotum , tot ammoniak ; en ,

ten deele, met de koolenftoffe, ter vorminge van

deze bijzondere olie , welke met het ammoniak die

zeepagtige zelfftanriigheid daerftelt.

§. noo. De verrotting der dierlijke ftotTen

komt dus volkomen overeen met die der gewasfen

van de tweede verdcelinge of foort, en het leerbe-

grip daerömtrent is ook hetzelfde, (§. 891.) Be-

halven, dat ''er, wegens den grooter voorraed van

finoorftoffe, azoot , en phosphoor;, ook eene groo-

tere menigte van ammoniak en gephosphoorde water-

ftoffe- lucht, gas 9 ontftaet; alsmede, dat de reuk

der dierlijke verrottinge, over het algemeen, veel

fterker en nadeeliger is%

K 4 GROND-
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GRONDSCHETS
, VAN HET

BRANDBAERE, PHLOGISTISCHE,
LEERSTELSEL.

§. iioi. JÖecher was de eerfte Scheikun"

üige, die aen de brandbaerheid eene eigene grond-

ftofle toeëigeHde; om hierdoor niet alleen de wer-

kingvan het vuur, in het verbranden derligchaemen;

maer ook verfcheidene van de voornaemire, toen be-

kende, verfchijnfclen in de.fcheikunde, te verklae-

ren. Hij hield dezelve voor eene enkelvoudige

grondltoffe, element , en , gelijk zijne twee overige

elementen , van eenen aerdfchen aert, weshalven hij

ze denzelven ook bijvoegde, als de tweede , o£

brandeaere aerde , Terra fecunda Beccheriana.

§. 1102. Stahl bepaelde de bevatting van

deze brandbaere grondltoffe nader, door zijne op-

heldering, en gaf haer den naem van phlogiston

of brandstoffe. Ten opzichte van de natuure de-

zer zelfftandigheid verwijderde hij zich van het ge-

voelen zijnes Leermeesters , dezelve verklaerende

vooreen zwavelagtig, fulphurhch, beginfel. Vol-

gens hem , bezitten het alle ligchaemen der drie

natuurrijken , in meer of mindere hoeveelheid; be-

halven het water, de enkelvoudige zouten en de

aerdfoorten. \

§. 1103, De brandftoffe, of het phlogifton*

is
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is in alle brandbaere ligchaemen , het eigentlijke,

brandbaere famendellemle deel, of, gelijk stahl

zich uitdrukt, eeniclijk geschikt , geschaepen

EN BEKWAEM TOT DE VUURBEWEEGING ; HET LIG-

CHAEMELJJKE VUUR , of DE EIGENTLIJKE VUURSTOP-

fe. Nogthans kan het phlogifton, op zich zelve

,

zonder met andere ligchaemen veréénigd te zijn,

geen vuur daerftellen ; maer het vervliegt en
VERWAEIT IN EENE ONZICHTBAERE FIJNHEID; of,

HET VORMT ALLEEN EEN WIJDVERDEELD , ONZICHT-

baer vuur, namelijk de warmte. Dit vervliegen

en verwaeijen kan evenwel ook niet gebeuren , zon-

der de tusfchenkomfte van andere ftoften , inzonder-

heid van de lucht en van het water.

§. 1104. Naer dat nu de brandfloffe, het

phlogifton^ zich in meerder, of minder hoeveelheid,

met de overige ligchaemen der natuure veréénigd;

verandert zij, zo wel derzelver uitwendige eigen-

fchappen , alsook, in het bijzonder, de fcheikun-

digen. De voornaemfte uitwerkingen van haere te*

genwoordigheid toont zij in de metaelen, de zwa-

vel, de kleuren en riekende zelfftandigheden.

§. 1105. Na dat echter, in de laetfte tien

jaeren , de bekende proeföndervindingen in de

ichcikunde, zo ongemeen hebben toegenomen: zo

wilde de bovengemelde bevatting der brandfloffe,

phhgifton , door stahl bepaeld, op verre na, niet

toereiken , om alle verfchijnfelen te verklaeren ; wes-

halven de Scheikundigen zochten dit leerbegrip na-

der te bepaelen en algemeener toetepasfen. Doek
in deze verklaeringen heerscht eene groote verfchei-

denheid, en 'er zijn hierover zo veele gevoelens,

K $ als
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als hoofden; waervan de volgende, als de voor-

naemften, ten voorbeelde konnen verftrekken.

§. 1106. Baume gevoelde , dat de brandftoffe %

of het phlogiflon., beftond uit de vuurftoffe , met eene

grondftoö'elijke 9 elementarijche , aerde veréénigdr

Macquer hield dezelve flechts voor de gebondene

iictjtftoffe. Scheele beweerde, dat zij was een fa*

menftelfend deel der warmteftoffe , en dat deze be-

ftond uhphlogiflon en levenslucht. ScopoLien volta

veréénigden het koolenzuur en de warmteftoffe , om
9
er hun phlogiflon uit te vormen. Kirwan en la-

metheeue achtten het te zijn eeneeerfte grondftoffe,

ofelement, die van de warmteftoffe onderfcheidenwas

en de grondftoffe der brandbaere Uicht uitmaekte.

Westrumb hield het phlogiflon voor een famenftel-

lend deel van het water , waerïn deszelfs verééni-

ging met de leevenslucht het veranderde. Volgens

gren beftaet het phlogiflon , eindelijk, uit de warm-

teftoffe en lichtftoffe. Deze laetfte Scheikundige

omhelst ook het bijzonder begrip , reeds door vroe-

gere Scheikundigen uitgedacht , dat het phlogiflon ,

niet alleen zelfs geene zwaerte had , maer ook ont-

kennend , negatief, zwaer zij; dat is, dat het

door zijne verééniging met andere zelfftandigheden,

derzelver ftellige , eigene zwaerte vermindere.

§. 1107. Naer dat nu de gevoelens over de

eigenfchappen of famenftellinge der brandftoffe ver-

fchilden, moesten het, noodzaekelijk, ook doen de

verfchillende leerbegrippen en verklaeringen der

icheikundige verfchijnfelen , op die gevoelens ge-

grond. Elke gezindheid der aenhangeren van het

phlogiflon had dus een eigen ftelfel van het fchei-

kun-
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kundig leerbegrip. Om derhalven een volkomen

denkbeeld van het phlogistisch Icerftelfel te gceven v

zou men moeten treeden in de ontleeding van , ten

minften, agt of tien verfchillende leerbegrippen;

en, dit, voor onze bedoeling, te omflagtig zijnde,

zullen wij maer kortelijk de volgende hoofdzaeken,

met welken bijna alle, voorftanders van het phlogi*

fion inftemmen , bijbrengen.

§. 1108. Alle zuivere metaelkalken zijn en-»

kelvoudige ligchaemen, welke door de verééniging >

met het phlogiflon in den inetaelftaet veranderd wor-

den. De verkalking der metaelen door het vuur, ge-

fchiedt eeniglijk door de verééniging of vervlieging

van het phlogiflon met de lucht , of een gedeelte van

dezelve; waerbij de metaelkalk in den zuiveren ftaet

achterblijft. Wanneer daerëntegen eene metaelkalk

in het vuur bewerkt wordt met brandbaere ligchae-

men ; dan veréénigt zich het phlogiflon des brand-

baeren ligchaems wederom met de metaelkalk , tot

een metael.

§. 1109. In de ontbindingen der metaelen

door de zuuren, onttrekken deze laetften den me-

taelen hun phlogiflon. Wanneer alsdan een metael

,

uit zijne ontbindinge , wordt nedergeploft door eenig

ïigchaem , dat geen phlogiflon bezit , bij voorbeeld

,

door een loogzout ; dan valt het metael , in de ge-

daente eener kalk, neder. Indien echter het middel

ter nederploffinge gefchikr. is , om eenig phlogiflon ,

medetedeelen aen het metael; dan volgt 'er een ne-

derploffel in de metaclgedaente
; gelijk het gebeurt in

de nederploffinge van het eene metael, doorliet ander.

§. 11 10. De vermeerdering van het daedelij-

ke gewigt in de verkalkinge der metaelen , en de ver-

mi 11-
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mindering van hetzelve in derzelver herftellinge;

wordt door de aenhangers van het phlogifton 9 het

zij in 't geheel niet, of, door de eigenaertige ligt-

heid van het phlogifton , verklaerd. Sommige ftaen

toe, dat de metselen, in hunne verkalkinge, le-

venslucht inzuigen; andere, oordeelen, eindelijk,

dat die vermeerdering fpruit uit het water , door

de verééniging der levenslucht met het phlogifton

geboren , en den metaelkalke aenkleevende.

§. mi. Sommige vroegere voorftanders van

het phlogifton oordeelden , dat de edele metaelen nim-

mer, wezentlijk, konden verkalkt worden, en dat

de aerdagtige ftaet, waer'ïn dezelve konden veran-

derd worden , Hechts eene uitwendige verandering

was. Evenwel ftaen de meesten der hedendaegfche

voorftanderen van het phlogifton de verkalking der

edele metaelen toe; derzelver wederherftelling door

het enkel vuur , zonder bijvoegfel van eenig brand-

ibaer ligchaein , aldus verklaerende : dat het phlogi-

fton door de gloeijende vaten heen konde dringen ; of

opeenige andere wijze, naerdat zij zich van die zelf-

ftandigheid een bijzonder denkbeeld gevormd hebben.

§. 1112. De zuuren zijn, volgens de aenhan-

gers van het phlogifton , enkelvoudige ligchaemen.

In den zuiverden ftaet, van al het phlogifton ont-

daen, worden zij gedephlogistiseerde zuuren
genoemd. Met meer of minder phlogifton veréénigd,

zijn het gephlogistiseerde zuuren ; en , met het

phlogifton volkomen verzadigd, vormen zij verfchei-

dene zelfftandigheden , die de eigenfchappen van een

zuur, in 't geheel, niet meer bezitten.

§. 1113» Het volkomen zwavelzuur is, bij de

aAnkteeveren van het thlosifton* het zuiverde. Met
meer
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meer phïogiflon veréénigd , vormt het phlogistifeerd

zwavelzuur, of den vlugtigen zwavelgeest; en,

met het phlog-i
'ft

lon volkomen verzadigd, levert het

den zwavel. Wanneer nu de zwavel, in opene

vaten , verbrand wordt; dan veréénigt zich zijn

phlogifton , gedeeltelijk , met de lucht en vliegt heen y

het gephhgistifeerde zwavelzuur achterlaetende.Wan*
neer 'er metaelen ontbonden worden in verfterkt, ge*

toncentreerd', zwavelzuur; dan veréénigt zich het

phlogifton des metaels met het zwavelzuur, en gaet

als vlugtige zwavelzuure lucht, gas , heen; of blijft

als zwavel terug. De wording van de brandbaere

lucht, gas, bij de ontbinding der metaelen in ver-

dund zwavelzuur , kan niet , dan op eene zeer ge-

dwongene en verönderftelde wijze , uit de bijzon-

dere gevoelens over den aert van het phïogiflon en

van de brandbaere lucht, gas , verklaerd worden.

Desgelijks kan het phlogistisch leerbegrip geene vol-

doende reden geeven van de vermeerderinge des ge-

wigts, in de verbrandinge des zwavels.

$. 11 14. Het volkomen falpeterzuur. is' het

zuivere-, gedephbgistifeerde falpeterzuur der aenhan-

geren van het phlogifton ; het welk, met het phlo^u

fton meer of min veréénigd, het gephlogistifeerde fal-

peterzuur, of den rookenden falpetergeest; en-, met

het phlogifton verzadigd, de falpeterlucht , gas , daer-

itelt. Wanneer derhalven de falpeterlucht in aenrae-

king komt met de levenslucht; dan geeft zij haer

phlogifton , ten deele , af en wordt wederom gcph!o~

gistifeerd falpeterzuur. In de ontbindinge der me-

taelen in dit zuur, veréénigt zich het phlogiston der

eerden, met een gedeelte des laetfterj, e:i gaet als

falpeterlucht, 'gas, heen. Op gelijke wijze , dee-

len
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len alle overige brandbaere ligchaemen hun phlogi-

fton aen het falpeterzuur mede, hetzelye phlogisti*

feerende.

§. iii5# Het gemeene, en volkomen zee-

zoutzuur wordt, door de aenhangers van \\zt phlo-

gifton , gephlogistifeerd zeezoutzuur genoemd en*

door de berooving van het phlogifton^ in gedephlo*

gistifeerd^ dat is, gezuurd, oxigeneerd , zeezout-

zuur veranderde Nogthans houden ibmmige aen-

"liangers van het phlogifton , om hun leerftelfel te

redden, het gezuurde , oxi'geneerde , zeezoutzuur^

Voor eene bijzondere famengeftelde vloeiftofTe.

§* 1116. Het volkomen phosphoorzuur is een

enkelvoudig ligchaem , het welk met het phlogifton

veréénigd , het vlugtig phosphoorzuur en , daerme-

de verzadigd zijnde , den phosphoor zelve daerftelt*

Volgens fommigen beftaet de phosphoorlucht , of de

gephosphoorde waterftofFelucht, gas
9

uit phosphoor ^

phlogifton , warmteitoffe en water.

§. 1117, De fuiker beftaet uit het fuikerzuur

en phlogifton é Het arfenikzuur is een arfenik, dat

van zijn phlogifton beroofd is. En dus wordt il

verder uit de gelijkheid , analogie , omtrent alle

overige zuuren geredenkaveld ; hoewel de gevoelens

over.de plant- en dierlijke zuuren, onder de ver»

fcheidene gezindheden der aenhangeren van het

phlogifton , zeer verfchillcn.

§. 1118. De leevenslucht, gas 9 is * volgens

fommige aenhangeren van het phlogifton , een enkel*

voudig ligchaem; de lucht, in den zuiverften ftaet.

Volgens anderen beftaet zij uit warmteftoffe en wa-

ter.^ In elk geval oordeelt men, dat zij, met het

phlogifton veréénigd , gephlogistifeerde lucht , dat- is,



SCHEIKUNDE. 159

fmöorlucht, gas, vormt. De brandbaere lucht is,

volgens hun, zeer famengefteld en, naer haeren

oorfpronk, verfcheiden. Doch, volgens kirwan

beftaet zij uit phlogifion en de warm te (tofIe.

§. 11 19. De koole beftaet uit luchtzuur,

phlogifion en uit vuurvaste, niet brandbaere deelen.

Wanneer derhalven de koole verbrand wordt; dan

gaet het phlogifton , nevens het luchtzuur heen, ter-

wijl de aerden , metaelen en vuurvaste zouten over-

blijven.

§. 1120. Het phkgijion is een voornaem fa-

menftellend gedeelte van alle bewerktuigde, gcorga-

nifeerde, ligchaemen , welke derhalven ook allegaer

verbrandbaer zijn. Sommige deelen van dezelven

onthouden zulks in eene aenmerkelijke hoeveelheid,

gelijk de oliën en het vet. Het phlogifion is ook de

oorzaek van den reuk en van de kleur der plantge-

wasfen ; het heeft een voornaem bewind in de dier-

lijke huishoudinge, doordien het, door zijne ontbin-

ding in het bloed , of door zijn gemis , veele ziekten

verüorzaekt.

§. 1121. Het geheele nut der ademhaelinge

berust, volgens de aenhangeren van het phlogifion ,

in de wegvoering van het overtollige phlogijion uk
het ligchaem. Het bloed wordt, geduurende zijner?

omloop , bezwangerd met het overtollige phlogifion^

liet welk door de onderfcheidene levensverrigringen

is vrijgemaekt geworden, en komt, met hetzelve

belaeden, in de long terug. Alsdan wordt dit phlo-

gifion en volgens fommigen, ook het koolenzuur,

dat op gelijke wijze geboren werdt, door de in-

geademde levenslucht uit het bloed afgefcheiden;

wanneer zich* het nu daervan gezuiverde bloed, door

de
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de fl«ig aderen vvederöni in het ligchaem verfpreidt
5

om nieuw phhgifton optehaelen.

§• 1122. Men heeft in het phlogistifthe leer»

ftelfel , getracht de meeste overige verfchijnfelen

der fcheikunde, op gelijke Wijze te verklaeren; het

welk door de losfe, onbepaelde bevatting van het

phlogifton, die men naer wilkeur kon draeijen, veel

gemaks verkreeg. Doch alle deze verklaeringen kon*

nen, ten grootften deele 3 niet meer beftaen , zo dra

men eene naeuwkeurige involging der, algemeen,

aengenomene grondftellingen over de werking der

ligchaemen op elkander, en vooral, een geftreng

rekenfchap over het gewigt en de maet der ligchae-

men, tot de proeven gebruikt, afëischt. Wij kon-

nen alle verfchijnfelen der natuure niet verklaeren

en zullen het nimmer konnen doen ; het is derhal-

ven belagchelijk een leerftelfel hierom te verwerpen >

dewijl het niet alles verklaert. De tegenftreevers van

het phlogistisch gevoelen laeten zich dit ook niet voor

ftaen ; maer hun leerbegrip verdient de voorkeur *

welke bijna alle, thans leevende Natuurönder*

zoekers aen hetzelve geeven , hierdoor: dat bijna

alle verfchijnfels , in eene aenééngefchakelde reden

en met alle omftandigheden, duidelijk, en gelijk-

vormig, door hetzelve verklaerd worden; als mede,

dat het met den eenvoudigen gang der natuure be-

ter itrookt, en alle gevolgtrekkingen in hetzelve ,uit

de daedelijke ondervindinge , onmiddelijk zijn af-

geleid; zonder eenige bovenmaetige fcherpzinnig*

heid daertoe. te behoeven.

Nihil eft in intellectu, quod non prius

fuerit in fenfit,

B a c o,

B E-
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BESCHRIJVING

DES

TOESTELS van WOULFE,'

VOOR DE SAMENGESTELDE
OVERHAELING»

B ij elke overhaelinge , defiUlatis, gaet de afge-

fcheidene ftoffe, lucht- of g-tfjvormig in den ontvan-

ger over. Wanneer nu deze lucht- of gai-fooxx. zo-

daenig gefield is, dat zij, door enkele verkoeling*

volkomen en gemakkelijk, in den vloeibaeren ftaet

overgaet, of eigentlijkerEEN damp is; dan kan eert

gevvoone, behoorlijk verkoelde Ontvanger, tot de

opvanging van dit voort- of uitbrengfel, toereiken;

gelijk , bij vqorbeeld , in de bereiding van den wijn*

geest, alcohol , van den overgehaelden azijn, enz.

Maer , wanneer de overgaende lucht- of gwvormi-

ge vloeiftoffe , nimmer, op zich zelve, door dé

verkoeling druipbaer wordt, of dat zulks echter zeer

traeg voortgaet; dan blijft 'er geen ander mi«idel

,

om ze in de laetstgenoemde gedaente te verkrijgen *

als dezelve, indien het gefchieden kan, met meer

of minder waters te verée'nigen. De voorbeelden

van dit geval zijn menigvuldig; gelijk in de over-

haelinge van het Jalpeterzuur, van het gemeene en

IL Düel« h over-
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overgezuurde zeezoutzuur , van het bijtende , vlug-

ttge loogzout, enz.

Het oudfte middel, dat men, ter bereikinge van

dit doelwit, gebruikte, beftond hierin: dat men bij

het mengfel, het welk men overhaelen wilde, in den

kromhals, zo veel water voegde , als 'er nodig was,

om het luchtvormig afgefcheiden ligchaem te bin-

den« i Dit water werd , door de toegebragte warm-

te , ïn dampen veranderd en ging in die gedaente,

nevens de andere lucht- of gloort, te gelijk in

den ontvanger over , verdikte «aldaer wederom tot

den druipbaeren ftaet, en behield de laetfte ftoffe,

ontbonden, in zich. Zodanig was de bewerking,

die men tot hiertoe altijd, tot de bovengemelde ver-

richtingen , inftelde; door, namelijk, bij allen, in

den kromhals, water te voegen. Deze handelwij-

ze heeft nogthans veele gebreken en 'ongemakken

in zich , waervan devoornaemften zijn de volgende s

i.) Veele lucht- of^-^vormige zuuren , het am-

moniak , enz. zijn vlugtiger , dan het water , en gaen

dus, ten deele, veel vroeger , dan het laetfte, in

den ontvanger over. Dit eerfte gedeelte , door geen

water gebonden , gaet dan verlooren. Men heeft

dit gebrek wel gezocht te verhelpen, door zeer

groote ontvangers te gebruiken , waerïn deze lucht,

gas, zo lang opgefloten bleef, tot dat zij, door

het overgaende water , konde ontbonden worden;

maer dit was niet toereikend, de ontvangers moes-

ten telkens met buizen of pijpen voorzien worden ,

om der opgehoopte lucht, gas, eenen uitgang te

bezorgen en den toeftel , voor het in Hukken iprïn-

gen, te hoeden. Men plagt ib intijds ook wel eenig

water in den ontvanger voorteleggen ; maer doordien
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(Je lucritfoort of gas^ Hechts deszelfs oppervlakte

raekte : zo werdt zij maer zeer langfaem door de-

zelve ingezogen.

2.) Het is buiten alle tegenfpraek gefteld, dat

het koude water de lucht- of gwfoorten ongelijk

fpocdiger en in grooter hoeveelheid ontbindt, dan

het warme water. Naerdien nu in deze handelwijze

het water altijd heet overgaet, de ontvanger ver»

warmt wordt, en bijgevolg nog langen tijd heet blijft

:

zo is dit een nieiiw beletfel ; het water op deze wij-

ze, nimmer volkomen, met de lucht- of gwfoortkun»

nende verzadigd zijn.

3.) Uit het bijgebragte (1.) volgt, dat het ver-

lies , bij deze overhaelingen , alleenlijk kon vermin-

derd worden door eene ongemeen langfaeme en voor-

zichtige bewerking en dateene kleine onöplettenheid

niet alleen den arbeid verijdelde , maer den arbei-

der ook dikwils in levensgevaer (telde. Doch ook

bij de grootfte oplettenheid en toezicht blijft de ar-

beider echter, grootelijks, blootgeftéld aen de fcha*

delijke , onaengenaeme dampen ; zelfs het uitgieten

van den rookenden falpetergeest en van het ver-

fterkte zeezoutzuur, uit die groote gedrogtelijke

ontvangers , valt reeds zeer lastig.

4.) Wanneer , vooral bij de bewerking in het

groot , het gebruikte ligchaem eenige onzuiverheid

of vuil aenkleefde, werd dezelve door het water

ontbonden en mede in de overgehaelde vloeiftofFe

overgebragt. Het was dus bijna onmogelijk , om 9

bij voorbeeld, op deze wijze immer eenig verfterkt,

rookend zeezoutzuur,zo klaer als water, te verkrijgen.

5.) Het was niet mooglijk, om de hoeveelheid

der vloeiftofFe , die men verkrijgen zoude, noch den

L 2 ir»!*
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trap van haere verfterkinge , naer goedvinden, t^

bepaelen ; doordien het verlies afhing van veele om-

ftandigheden , die niet geheel te voorzien, noch te

beftieren waren.

Om nu alle deze ongemakken te verhelpen , heb-

ben verfcheide Scheikundigen , nieuwe wijzen van

overhaelingen voorgefteld ; onder welken hales en

na hem rouelle , zich bijzonders voorgedaen

hebben. Doch geen hunner ontwerpen heeft aen

dit doelwit zo wel beantwoord, als dat van den

Heer pieter woulfe, het welk, zoo als het door

den Heer pelletier is verbeterd geworden , ik on-

derneem hier te befchrijven. .

Samenstellende deelen des toestels

van woulfe.

De toeftel van woulfe , gelijk men dezelve tot

fcheikundige en artfenijbereidende bewerkingen ge-

bruikt', wordt altoos geheel uit glas en , gelijk best

is , van wit glas vervaerdigd ; alleen bij bereidingen

in het groot, mag dezelve, naer omftandigheden

,

uit hout, blik en foortgelijken beftaen.

De bijzondere vaten en werktuigen, uit welken

dezelve , tot alle bekende bewerkingen kan gefchikt

en famengefteld worden , zijn de volgende

:

i.) Een glazen bol , met twee halzen , of een

«EBuiSDE,met buizen voorziene, getubuleerde ont-
vanger (zie Fig. 5.). Deze ontvanger moet eenen

korten , ruimen hals hebben , ,

geëvenredigd naer

den hals van den kromhals, dien men ftaet te ge-

bruiken: ook moet dezelve in zijne openinge, iets

wijder zijn , en tegen den ontvanger zelfs iet ke-*

gcU
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gelvormig aenloopen ; om dus te beter op den hals

van den kromhals te fluiten , en gemakkelijker te

kunnen beleemd worden. Naerdien de meeste gemeene

ontvangers beftaen uit afgetprongene kolven ; zo heb-

ben zij het gebrek, dat hun hals, naer de opening

toe , naeuwer en naer den buik toe , wijder loopt. De
tweede hals, of de zijhals van dezen ontvanger^moet

ter dege rond en lang genoeg zijn , dat 'er een lang-

kurken ftopfel behoorlijk in pasfe. Verders móet

deze hals zodacnig geplaetst zijn, dat hij naer bo-

ven en loodregt te ftaen kome , wanneer de ontvan-

ger verddnigd wordt meteenen, iet fchuins , in het

zandbad liggenden kromhals
,

gelijk Fig. 1. te zien

is. De grootte van deze ontvangers moet gepast

zijn aen de grootte der bewerkinge ; doch zelden

worden zij , tot fcheikundigé en artfenijbereidende

bewerkingen, grooter gebruikt, dan van drie tot

vijf Weener Kannen, maes (*). Watmeer zij klein

zijn, dan kan men den bfjhals wel fpaeren, met,

te dierplaetfe, een gat te booren , van minst twee

lijnen middellijns , om de gemeenfehapbuis te kon-

3ien vatten.

2.) De eigentlijke ontvangers van woulfe.-

Dit zijn gemeene, langwerpig ronde vlesfen, met

korte halzen , welke , buiten den voornaemftèn hals

in het midden, nog ddn of twee bijhalzen hebben,

als

(*) De inhoud eener Weener Kanne, of maes, is 74/^

teerlingfche Franfche duim; en 100 Weener Kannen ftacn

gelijk, met 124! Amfterdamfchemingelen: Dushoudteene

Weener Kan nabij 1 * mingelen.

M D£ VERTAELII.
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als Fig. 3* en 4. Men heeft in het begin ook zulke

vlesfen gebruikt, die, pver het geheel, vier halzei;

hadden; maer deze kan men in alle gewoone beT

werkingen wel ontbeeren en het, gelijk hierna blij-

ken zal, met die van twee of drie halzen zee^

wel (lellen. Jtye middeufte of voo.rnaem.fte hals de-

zer vlesfen is gewoonlijk iets wijder , dan de oven-

gen ; hij, moet :echter nimmer boven eenen duim micfc

dellijns hebben , want anders worden de invoegin-

gen buiten noodzakelijkheid groot. Voorts moeten,

^ie.halzen dezer vlesfen bijna even wijd en behoor^

lijk gerorid zijn; ook, zo veel doenlijk is, gelijkwij-

4ig van elkanderën en^ loodregt ftaen. De grootta

dezer vlesfen is naer den aert der bewerkinge ver-

fchiUend; zij konnen evenwel niet veel kleiner, dati

yan een agtfte Weener Kanne zijn , en behoeven zelfs

in de grootfte bewerkingen niet .boven de drie,Wee-
ner Kannen te houden.

3O Be gemeenschapbuïzen. Van dezen heeft

men altijd verfcheidene in gereedheid , of men ver-

vaerdigd ze , naer de bijzondere behoeften 9 op gloei-

jende kooien , of vopr de foudeerpijp , uit regt-

ftandige pijpen van week glas. Zij hebben door-

gaens de gedaente van Fig. 8. én het ééne been is

,

om de hoogte eener Woulfche vies , langer, dan het

ander* Men heeft, 'er evenwei ook eenigen , met

even lange beenen, nodig. Tot niet al te groote

bewerkingen zijn die van de wijdte eener lijn , in,

de middellijn , de besten ; doch in grootere bewer-

kingen mogen zij ook wel van twee lijnen zijn. Ovet

"het algemeen is het beter dat zij, te wijd, dan wel

te naeuw zijn. Het m jddenftuk van dezelven , tus-

fchen de beenen, , moet grop,t genoeg zijn, om de,

yles-
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vlesfen , die met dezelven in verband ftaen , bene-

vens de koelvaten gemakkelijk naest elkandcrcn te

konnen plaetfen. Derzelver hoeken moeten niet

te fcherp, maer een weinig rond zijn; om dat zij

anders ligter breeken ; men kan ze van boven ook
,

wel in de gedaente van eenen halven kring laetea

vervaerdigen. Zij zijn meestal -gansch eenvormig;

doch in zekere gevallen is, tot groot gemak, op het

middenftuk geplaetst , een kort (luk eener pijp , van

boven open zijnde en van beneden met de buis ge-

meenfchap hebbende , als Fig. 8. Maer deze gepijpte

of getubuleerde gemcenfchapbuizen verëisfchen, tot

hunne vervaerdiging , eenen bedrevenen glaswerker
?

en zijn niet volftrekt noodzaekelijk. Om de lucht-

ef gvwfoorten , in veele bewerkingen ontwikkeld, in

haere luchtgedaente optevangen , gebruikt men ook

nog eene foortgelijke buis , waervan het eene been ,

aen het eind , is omgebogen , gelijk Fig. 7. af-

beeldt.

4.) De beveiligingbuis beftaet in een regtgaend

fluk van eene glazen pijp, omtrent eene lijn mid-

denlijns hebbende en anderthalf tot twee voeten

lang zijnde.

5,) De kromme voorlegger , Fig. 6. dient tot

verédnigiug van den kromhals met eene Woniffche

vies ,
gelijk Fig. 2. afbeeldt. Men moet , naer de

verfchillende grootte der kromhalzen , veele dezer

voorleggeren gereed hebben. De kleinere kan men
ook wel zelfs vervaerdigen uit de oude haken der

kromhalzen,

6.) De koelvaten dienen, om de vloeiftoffen,

die in de JVouIffche vlesfen zijn, door ijs, fneeuvv,

of geduurige vervcrfching met koud water , tvoel te>

L 4 hoi*
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houden. Men kan hiertoe gebruiken kleine houten

tobben, aerden kommen en fóortgelijke; doch vaten

yan blik , met een olievernis befchilderd , van be-

neden eene opening hebbende, die met een kurk-

flopfel kan gefloten worden, om het gefmolten ijs,

of heet geworden water aftetappen , zijn hiertoe

Wel de bekwaemften. Zie Fig. 2.

Van het verlijmen.

Vermits in de bewerkingen met den toeltel van

JVoulfe , alle famenvoegingen volkomen luchtdicht

zijn moeten : zo is de verkiezing eener goede lijm

hierin yan zeer groot belang. Alle lijmen zijn , ge-

lijk bekend ,is , verdeeld in twee foorten ; namelijk ,

Sn vette lijm en in gemeene lijm. Van de eerfte

foorte gebruikt men 'er voorden Woulffchen toeltel,

twee , di,e op de volgende wijze bereid worden.

1.) Men neemt eene welgedroogde vormbaere

kleiaerde, bij voorbeeld, het bij ons., inWeenen r

zogenoemd bergkrijt , en kneedt hetzelve al dam-

pende , in. eenen ijzeren vijzel , met gekookte lijn-,

olie", of het zogenoemde olievernis, het welk 'er

allengskens bijgegoten wordt, tot een dik of vast

deeg, Deze lijm is nietkostbaer en doet, bij alle

overhaelingen van zuuren en andere fcherpe ftof-

fen, zeer goeden dienst; maer zij laetzich niet lang

fcewaeren en moet altijd versch bereid worden.

%.*) Men neemt een pond barnfteen , in poeder

,

tn laet denzelvenbij een zacht vuur fmelten, in eenen,

ijzeren pot , met gelijkfoortig dekfel voorzien , op.

wiens bodem alvoorens anderthalf once terpentijn ge-.

^aen, \%% IntusfQhen wqrdt op een ander vuur, één

pond
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pond gekookte lijnolie aen het kooken gcbragt, en de-

zelve vervolgens, ziedend heet, onder eene gefladige

omroering met eene ijzeren fpatel, in den gefmolten

barnfleen gegoten; wanneer men eene honigdikke

vloei (toffe verkrijgt, welke de grondftoffe is van het

gemeene barnsteenvernis, Met deze vloeiftoffe

kneedt men vervolgens , op de bovengemelde wijze,

eene goede drooge kleiaerde tot een deeg, konnen-

de men, ter verdunninge en om het uitdroogen te

beletten , 'er nog een weinig uitgeperste nootenölie

bij doen. Deze lijm valt wei kostbaerder, dan de

voorige; maer is ook in alle hoedanigheden des te

voortreffelijker. Zij laet zich lang bewaeren, en

.zelfs wel twee of driemael tot de bewerkingen ge-

bruiken.

Tot de overhaeling van het vlugtig loogzout , den
vlugtigen wijngeest , ather , enz. heeft men niet

Bodig eene vette lijm te gebruiken ; maer men be-

dient zich alsdan, met veel meer gemak, van de vol-

gende, die telkens versch bereid wordt : Men kneedt

namelijk , fijn gezifte amandelzemels, of, het geen

beter is, meel van lijnzaed, met eene welbereidde,

gekookte ftijffelpap, tot een zeer vast deeg, hetwelk

men , tot het gebruik , door bevochtiging met water

,

wederom week kan maeken. Deze lijm is zeer zin-

delijk en bij alle bewerkingen, waerïn geene zeer

bijtende ligchaemen behandeld worden , van grooten

dienst. Doch zij kan maer voor ééns gebruikt wor-

den en laet zich niet bewaeren. Zij wordt nog vas-

ter en beter, wanneer men demeelpap vermengt met

een weinig walvischlijm.

Het opleggen der lijm is mede een zeer gewigtig*

ftuk in het fluiten der voegen. Zonder het behoor-

L 5 lijk
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lijk opleggen , zal men ook met de voortreffelijkfte

lijm geene voege wel gepast konnen fluiten. Maer
dit kan alleen door het daedelijk aentoonen en eige-

ne oeffening geleerd worden. Alles wat in dezen tot

voorfchrift kan gezegd worden , beftaet hierin ; dat

de lijm maer met kleine hoeveelheden , allengskens ,

op het volkomen fchooneen drooge glas , worde ge-

legd v en dat men het laetst opgelegde deel van de

lijm, met het voorige, door kneeding, behoorlijk

veréénige.

Bij de Woulffche vlesfen worden de gemeenfchap-

buizen, met doorboorde kurken flopfelen in d$

halzen vastgemaekt. Men doorboort , tot dat ein-

de , de ftopfels eerst met een boor en vijlt het

gat, met eene ronde vijl, uit tot de behoorlijke

wijdte; op dat 'er de gemeenfchapbuis vast in

zij. Daerna worden de ftopfels, met fijne raspen, afr

geraspt, tot dat zij in de halzen der vlesfen juist

pasfen. De ftopfels moeten 'm de halzen der vlesfen

altijd , ten vollen ingaen en boven dezelven niet uit

komen. Zodanige Woulffche voorleggers en gemeen*

fchapbuizen , enkel met de ftopfelen gefloten , ziet

men in Fig. a. doch de aert en gedaente , hoe de,

lijm opgelegd is, in Fig, i. De famenvoeging van

den kromhals met den bol , of met den voorlegger ;

gelijk ook die van den voorlegger met de vies , ge-

fchiedt alleen door de lijm ; waervan echter een ge-

deelte in de tusfchenruimte der glazen moet inge-

drukt worden ; om dat de glazen elkander nimmer

onmiddelijk mogen aenraeken.

Naerdicn de voegen , zo wel die met de vette als

met de gemeene lijm bevestigd, door de beweeging

l^gtelijk konnen, verfch,oven, worden en de vette

litaa
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lijm , dacrënbovcn, door de warmte weeker wordt

en nec(erzakt: zo is het nodig, dat men , in naeuw-

keurige bewerkingen, de voegen, die reeds met

de lijm gehegt zijn , met natte blazen verbinde, of,

het geen beter is , overkleede met linnen , dat met

eijerwit en kalk beftreeken is ; het welk niet alleen ,

door zijne dichtheid, de naeuwere fluiting der voe-

gen bevordert; maer ook voornamelijk de andere

iijm zelve verfterkt en veréénigd houdt. Omtrent

dit laqtffce handelt men best, op de volgende wijze;

Men fnijdt, van goed en niet al te grof linnen , ree-

pen van eene duims breedte , welke men vervolgens,

naer de lengte verinijdt in zodaenige Hukken , als de

laeg van lijm, op de voeg gelegd, breed is. Deze

ftukjes worden alsdan gedoopt in versch eijerwit,

en het één na het ander 'er uitgenomen en met he£

poeder van levendige kalk wel ingewreeven zijnde ,

wordt dwars over de voege heen gelegd en op de

lijm vast en gelijk gedrukt. Op deze wijze wordt

de lijm overkleed met ééne , twee en , in groote be-

werkingen , wel met drie of vier laegen van zulke

reepen ; ook wordt de voeg, ten laetften, nog van bui-

ten , met eijerwit beftreeken en met levendige kalk

beftrooid.

Samenstelling des toestels van woulfe,
wanneer de ligchaemen slechts

luchtvormig overgaen.

Wanneer, inde overhaeling, het Hgchaem door

ée wederzijdfche inwerking der ftoffen, die in aen-

raekinge gebragt, of door de kracht der hitte uitge^-

fcheitfen' zijn, zich geheel ontwikkelt als eenelucht-
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of gastoon, die in het water ontbindbaer is; en

men deze luehtfoort, door de verééniging met het

water, in den druipbaeren ftaet wil verkrijgen ; dan

wordt die toeftel ingericht óp de volgende wijze

:

De glazen of aérdén kromhals , in het waterbad,

zandbad, of in het opene vuur liggende, wordt

middels den krommen voorlegger veréénigd met den

middenften hals eener driehalzige Woulffche vies, In

eene van de zijhalzen dezer vies wordt de beveili-

gingbuis derwijze gevestigd, dat zij bijna op den

bodem der vies ftaet. De andere zijhals dezer vies

wordt door eene on'gelijkbeenige gemeenfchapbuis

zodaenig, met eene tweede Woulffche vies veréénigd,

dat het korter been maer réike tot in den hals van

de driehalzige vies en het langerbeen , tot bijna op

den grond der tweehalzige vies. Deze tweede vies

wordt vervolgens , op dezelfde wijze , door eene

gewoone, ongelijkbeenige , of beter, 'indien men
ze gereed. heeft, door eene zodaenige gepijpteyof ge»

tubuïeerdè , gemeenfchapbuis veréénigd met eene der-

de tweehalzige vies. Zie Fig* 2.

In de eerfte driehalzige vies giet men, voorde
verlijming, maer zo veel overgehaeld water, dat 'er

de beveiligingbuis omtrent eenen halven duim- in-*

gedoopt zij. In de tweede en derde vies wordt 'er

zo veel water gedaen, in gelijke verdeelingen, als

men, door ondervinding, weet ter inzuiginge van

de overgaende lucht- of^wfoort genoegfaem te zijn.

De beveiligingbuis blijft open; maer het pijpje op

de tweede gemeenfchapbuis wordt op zodaenige wij-

ze verlijmd, dat men ze wederom ligt enfpoedig kan

openen. De tweede hals der derde vies blijft open ,

of wordt , met een kurkenftopfel , maer losjes toe-

gedopt. Wan*
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Wanneer men eeneti gepijpten, getubukerden ,

kromhals gebruikt;' dan wordt de ganfehe toedel

verlijmd en de doffen , die men bewerken wil , of

ten minden die , welke de ontwikkeling der lucht ,

gas , bewerken , worden door die aengevoegde

pijp, tubuleering , in den kromhals gedaen. In het

tegenöverltaende geval worden de voegen tusfehen

den kromhals en den voorlegger , als ook die tus-

fehen den voorlegger en de cerlte vies, tot aller-

laetst opengelaeten , en teritond,.na het inbrengen

der dollen door den hals vanden kromhals, ver-

lijmd.

Wanneer nu de doffen in den kromhals , door Je

warmte, allengkens toegebragt, op elkander wer-

ken en de lucht- of gasftoïïe zich ontwikkelt; dan

vermengt zich dezelve eerst met de gemeene lucht,

welke in den kromhals, de eerdevies, en in de eer-

de gemeenfehapbuis, is opgefloten ; welke, hier

door famengeperst , van haere zijde wederom drukt

op de geheele oppervlakte des waters , in de eerde

vies; en, in de tweede vies, op het water, dat in

de gemeenfehapbuis is onthouden.

Doordien nu de tegendand des waters, in de

tweede vies , gelijk is aen de drukking eener water-

kolom, wier hoogte gelijk daet met den inhoud

der hoogten van het water in de tweede en derde

vies, en bijgevolg veel groorer, dan de tegendand

des waters , in de eerde vies , die ten hoogden maer

eene waterkolom van eene duims hoogte zijn mag:
zo volgt hieruit, dat de oppervlakte des waters,

in het ingedompelde been der tweede vies, zo lang

onveranderd blijft, tot dat het water in de bevei-

liglngbuis , door allengskeus toeneemende drukking,

zo



lU ARTSENIJ KUNDIG E

zo hoog gereezen zij , als de inhoud der hoogten

van het water in de tweede en derde vies bedraegt.

Gefield zijnde, bij voorbeeld, dat het water, in de

tweede en derde vies, vier duim hoog flond; dan

Zoude het water , in de beveiligingpijp agt duim

moeten rijzen, alvoorens de lucht- of ^wftofTe,

door de opening 'des ingedonipeldeh beens van de

eerfte gemeenfchapbuis heen , wierdé uitgeperst.

Wanneer nu de drukking des waters , in de twee-

de vlés, ook overweldigd is; dan dringt de lucht-

of ^wftoffe , in kleine blaesjes , door het water heen

,

naer de tweede vies , en van daer , door de tweede

gemeenfchapbuis, in de derde vies. Onder dezen

doortocht wordt de luchtltoffe door het water inge-

zogen. De omftandigheden en gefteldheden , wel-

ke deze inzuiging bevorderen, zijn: i.) De ftaet

der persfinge , waerïn de lucht- of gvzjftolFe en het

water zich bevinden. 2.) De fijne verdeeling der

luchtltoffe, geduurende haeren doorgang door het

water. 3.) De koude , welke door de koelvaten ,

op de wijze, in de afbeeldinge aengetoond, moet
onderhouden worden: want anders zoude de warm-
teftoffe, welke uit de lucht- of gvjjltoffe afgefchei-

den wordt, het water, dikwils, ter ziedinge toe,

verhitten.

Wanneer de bewerking eens aen den gang is ; dan

blijft het water, in de beveiligingbuis , geduurig

op dezelfde hoogte en verandert maer in de volgen-

de gevallen. v

1.) Wanneer de ontwikkeling der lucht- of gas*

ftoffe, door eene, onvoorzichtiglijk, vermeerderde

hitte, ofom andere redenen, zo fchiclijk toeneemt*

dat derzelver overgang door de gemeenfchaphuizen
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niet ijlings genoeg kan gefchieden , en dezelve, bij-

gevolg, in de eerde vies wordt opgehoopt. *In dit

geval rijst het water; het welk in eene groote maet

plaets hebbende en de beveiligingbuis niet lang ge-

noeg zijnde , dan Hijgt al het water, in de eerfte vies

bevat , door de beveiligingbuis naer buiten uit : de

toeftel zich , op deze wijze , van zelve openende.

Het is de beveiligingbuis , welke derhalven , in dit

geval , den toeftel , altijd , voor het in ftuk fpringen

beveiligt.

J2.) Wanneer de dichtheid der vloeiftoffe in de

tweede en derde vies , door de alreeds ingezogene

lucht- of gasiïoffe wordt vermeerderd. Men moet

derhalven nimmer te veel water in eene vies gieten,

maer hetzelve liever in veele vlesfen verdeden, of

de beenen der gemeenfchapbuizen 'er niet zo diep

laeten indompelen : want , in de meeste bewerkin-

gen , neemt de dichtheid der vloeiftoffe , op het

laetst , aenmerklijk toe en de tegenftand wordt krag-

tig vermeerderd.

3.) Wanneer de ontwikkeling der lucht- of ga:-

ftoffe vermindert; dan zakt het water in de bevei-

ligingbuis. Dit gebeurt door de onvoorzichtige ver-

mindering van het vuur, of op het laetst der bewer-

kinge. Wanneer men den toeftel volkomen koud

laet worden ; dan wordt de lucht in de eerfte

vies zo zeer verdikt, dat de dampkringslticht, door

de beveiligingbuis indringt. Indien 'er deze laetfte

nu niet was ; dan zoude , noodzaekelijk , de vloei-

ftoife uit de tweede vies overgezogen worden in de

eerfte. Dit zelfde zoude insgelijks gebeuren bij de

derde vies , indien men het pijpje op de tubukering

der tweede gemeenfchapbuis niet opende en der

bui-
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buitenlucht, op deze wijze, den toegang bezorgde;

Ingeval men geene gepijpde of getubuleerde gemeen-

fchapbuis heeft; dan moet de belijming der derde

vies ijlings geopend en de vies zelfs weggenomen

worden.

4.) Eindelijk neemt de hoogte des waters in de

beveiligingbuis ook af, wanneer de tweede en derde

vies meer verkoeld is, of. dat, om eenige andere

reden, de inzuiging van de luchtffcoffe, gas, fnel-

ler, dan de ontwikkeling derzelve, voortgaet.

5.) Het gebeurt ook dikwils , in het midden der

bewerkinge , dat de ftoffe in den kromhals , in plaets

van lucht , gas , te ontwikkelen, dezelve , voor eenea

korten tijd, inzuigt, of ook plotfeling in haeren om-

trek afneemt , waerdoor insgelijks eene daeling des

waters in de beveiligingbuis wordt veröorzaekt.

De beveiligingbuis bewaert derhalven den toeftel

niet alleen voor het in (tukken fpringen ; maer ver-

hindert ook de vermenging der vloeiftofFen in de

vlesfen. Zij is, over het algemeen, de maetftok,

naer welken men den gang en loop der bewerkinge

beoordeelt.

Wanneer men , onder de bewerking , befpeurt , dat

'er eenige luchtfoort, gas , niet ingezogen zijnde, door

den openen hals der derde vies heen gaet; dan moet

men terftond eene vierde vies, door eene gemeen-

fchapbuis , met de derde veréénigen , op gelijke

wijze , als de derde vies met de tweede veréénigd

is. Doch hierbij moet men altijd zorgen , dat de

drukking in de eerfte vies vermeeerderd worde , en

de beveiligingbuis gade flaen.

De bewerking geëindigd en de toeftel verkoeld

zijnde, bevindt men het water, in de vlesfen ont-

hou-
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ftondcn, bezwangerd met de ontwikkelde luchtfoort,

gas , en wel in de eerfte vlesfen meer, dan in de laet-

iten. De weinige vloeilroil'e in de eerfte vies is dikwils

iet onzuiver; doordien de druipbaere vloeiftotfej

in geringe hoeveelheid overgaende, de onzuiverhe-

den der overgehaelde zelfitandigheden met zich

voert; macr de overige vloeiftoflen zijn volkomen

zuiver. Wanneer men het gewigt des waters , dat

in elke vies voorgelegd is, naeuwkeurig opgeno-

men heeft; dan kan men, na voleindigde bevver-

kinge, uit de vermeerdering van dit gewigt, nier.

alleen het volle gewigt der verkregene luchtfoorte

gas 9
maer ook de maet van fterkte, concentratie j>

der vloeiftoffen in ieder vies, naeuwkeurig bepae-

\tw\ waervan de volgende berekening in eene dne-

delijk verrigtte bewerkinge , tot voorbeeld kan ver-

trekken.

Bereiding van den eijtenden ammo-
niakgeest.

Anderthalfpond gedroogd ammoniakzout werd met

vier en één half pond levendige kalk gedaen in eenen

glazen kromhals, op de volgende wijze: Een half

pond kalk werd zuiver op den bodem gelegd ; daer-

<3p volgde een mengfel van drie en één half pond

kalk en anderthalf pond ammoniakzout; ten laet-

ften werd alles met het overige halve pond kalk be-

dekt. De kromhals werd in het zandbad gelegd en

p.iet den toeilel, naer de hier boven befchrevené

wijze ingerigt, verdénigd. De overhaeling werd

toen, onder een, allengskens , ter gloeijinge toe 9

Ver(Ierkt vuur , zo lang vervolgd, als 'er nog lucht *

II. Deelj M gast
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gas , ten voorfchijn kwam. In de eerfte vies wer-
den , ter indompeling van de beveiligingbuis , ge*

goten zes lood overgehaeld water; doch in de twee*

de en derde , in elke één half pond. Na weder-

öpening van den toeftel bevond men in de eerfte vies

agt lood , twee drachmen en veertig grein , onzui*

veren zwakken ammoniakgeest \ in de tweede vies

waren vier en twintig lood en agt en twintig grein

van allerzuiverften , fterkften ammoniakgeest; en,

in de derde vies negentien lood, drie drachmen,

zestien grein , zeer zuiveren , maer zwakkeren am-

moniakgeest ; gelijk men op de volgende tafel , in

eens , kan overzien :

Vlesfen. Water. Vermeerdering in lucht , gas

.

N°. i. 6 lood. 2 lood. 2 drachmen. 40 grein*

2. 16 lood. 8 lood. — 28 grein*

3. 16 lood. 3 lood. 3 drachmen. 16 grein*

Te famen 38 lood. 14 lood. 2 drachmen. 24 grein*

Uit deze berekeninge ziet men dus, dat i| pond
ammontakzout levert 14 lood , 2 drachmen en 24

grein zuiver, lucht- o£ gasvormig ammoniak, wel-

ke in 38 lood water ontbonden, 52 lood, 2 drach-

men en 24 grein ammoniakgeest daerftellen ; waer-

van het kleine gedeelte , in de eerfte vies onthou-

den, onzuiver en zwak zijnde, bijgevolg niet te

rekenen is ; dat gedeelte in de tweede vies , echter

allerfterkst is , vermits twee deelen water één deel

dier luchtfoorte, gas, onthouden; het derde ge-

deelte, eindelijk, insgelijks zuiver, maer niet zo-

ffcerkis; doordien de evenredigheid der luchtfoorte

^ot het water feaet, gelijk omtrent 1. tot 5.
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Samenstelling des toestels vanwóulfe,
wanneer de ligchaemen, ten deele ,

in eene druipbaeré, ten deele

in luchtvormige gedaente
overoaên.

Wanneer in eene overhaelinge, onverfchillig wel-

ke, de overgaende* uitbrengfels ten deele in den

drüipbaeren ftaet , en ten deele lucht- ot gas-vor»

mig verfchijnen; dan konnen 'er driederlei geval-

len plaets hebben

:

I.) Dat de overgaende lucht- of gasfoort ont-

bindbaer zij in het water en , in deze verééniginge,

Van de druipbaer overgaende vloeiftoffe gefcheiden ^

konne opgevangen worden.

ü.) Dat de overgaende lucht- óf gasfoort? zij

moge in het water al of niet ontbindbaer zijn , in

dezen ftaet kan opgevangen , en tevens de druip-

baere vloeiftoffe afgefcheiden , zonder verlies , ver-

kregen worden.

3.) Ingeval de overgaende lucht- ofgasfoort twee-

derlei , ten deele in het water ontbindbaer , ten deelé

niet ontbindbaer is: dat men het ontbindbaer ge-

deelte , in verééniginge met het water; het niet ont-

bindbaere , in lucht- of gasvormige gedaente en de

druipbaere vloeiftoffe, alle drie bijzonders, zon-

der verlies konne opvangen;

In het eerste geval wordt de toeftel famërige-

fteld op de wijze, als Fig. 1. ftaet afgebeeld*

Men veréénigt, namelijk, den kromhals onmidde-

lijk met den gepijpten ,
getubukerden , bol , eri

dezen, door het pijpje of de tubuleerïng , en eenë

gelijkbeenige gemeenfchapbuis , derwijze met eene

M i liriéJ
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driebalzige Wouffche vlea, dat de beenen der ge*

nieenfchapbuis zo wel in den bol, als in de vies^

maer tot in den hals reiken. In eenen anderen hals

dezer vies plaetst men de beveiligingbuis , en door

den derden halswordt dezelve, middels eener ongelijk-

beenige gemeenfchapbuis, derwijze veréénigd met

eene tweede Woulffche vies , dat het korte been * in

de eerfte , maer reike tot in den hals en het lange
"

9

in de tweede , tot bijna op den bodem. In veele ge-

vallen kan deze tweede vies , op gelijke wijze , ver-

éénigd worden met eene derde. Men laet den bol

ledig. In de eerfte vies wordt alleen het nodige wa-

ter, ter ind'ompelinge der beveiligingbuis, gegoten ;

doch in de tweede en de volgende vlesfen, wordt

het water , ter inzuiginge der lucht- of gastoon be-

Itemd, voorgelegd.

De druipbaere vloeiftoffe 5 geduurende de overhae-

ling overgaende , vergadert aenftonds in den ledi-

gen bol en blijft op deszelfs
,
bodem zitten; maer

de lucht- of gasvormige vloeiftoffen , na de gemee-

ne lucht uit den toeftel verdrongen te hebben , (tij-

gen door de eerfte gemeenfchapbuis in de eerfte vies,

verwekken inde beveiligingbuis de behoorlijke druk-

king en gaen vervolgens door de tweede gemeenfchap-

buis in de tweede vies, om zich met het water, in

dezelve, te verdénigen. Na de voleindigde bewer-

kinge vindt men de druipbaer overgegaene vloei-

ftoffe in den bof, en in de tweede vies de luchtfoort

of gas , door het voorgelegde water gebonden.

Men kon , des noods, den bol wel aenftonds met

de tweede vies, derwijze , verbinden, gelijk het de

laetlte is met de eerfte ; maer de middenvles met de

beveiligingbuis, is van een groot nut; niet alleen,

de*
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dewijl men den loop der bewerkinge door dezelve

kan nagaen; macr ook, dewijl zij, ingeval de lucht

in den kromhals. wierd ingezogen , verhinderd

dat het water der vies overgae in den bol , en

hierdoor de vlociftoffen niet alleen vermengd wier-

den , maer ook dikwils de bol , door de verwekte

hitte , konde in ftukken fpringen en den arbeider in

gevaer brengen.

Voorts heeft alhier, ten opzichte der nadere om-

Handigheden en omzichtigheid , hetzelfde plaets

,

dat in de voorige afdeelinge gemeld is.

Deze famenltelling van den Wonlffchen toeftel

wordt gebruikt tot de overhaeling des vlugtigen

Avijngeest, <ether 9 en van de verzoete zuuren; doch

inzonderheid tot de bereiding van het falpeterzuur

,

ivelke laetfte hier, ten voorbeelde , vermeld wordt.

^Bereiding van het salpeter-
zuur.

Vier pond falpeter , door het fmelten van het kris-

tallizeeringwater beroofd , werden , tot poeder ge-

bragt, in eenen glazen kromhals gedaen, de toe-

ftel, op de befchrevene wijze famengefteld en alle

voegen, behalven alleen die tusfehen den kromhals

en den bol , met vette lijm en linnen reepen ver-

lijmd. Daerna werden , door den hals van den krom-

hals ,op het falpeter gegoten twee pond best,Noordbuy*

fer , vitrioololie; de laetfte voege ijlings mede ver-

lijmd en de overhaeling, uit het zandbad, met een

zeer maetig vuur begonnen ; dit laetfte echter , al-

lengskens, ter gloeijinge van den kromhals toe,

verfterkende. De eerfte ÏVotilffche vies onthield,

M 3 wr
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ter indompelinge van de beveiliginghuis zes lood

water; de tweede vies onthield een pond water.

De bewerking afgeloopen zijnde, bevondt men in

den bol te zijn vier en vijftig en één half lood hoogst

verfterkt, geconcentreerd, rookend falpeterzuur ; de

eerfte vies onthield elfen één half lood rookend,,

grpen falpeterzuur; en de tweede vies tweeënvijftig

}ood blaeuw* zeer fterk falpeterzuur. Aldus

;

De VlesfenJ Water. Vermeerdering.

De bol. _ 54| lood.

No. i.
'

6 lood. 5 f lood.

SU 32. lood. go lood.

Te famen 38 lood* 80 lood:.

Waeruit blijkt , dat men , buiten de 54 £ lood roor

kenden falpetergeest , in welken het zuur gebonden

is door het water, in het gebruikte zwavelzuur ont-

houden, in deze bewerking nog verkregen heeft

25 s lood falpeterzuure lucht, gas, met de voorge-

legde 38 lood water veréénigd.

Tweede geval. Wanneer men , bij eene over-

haelinge, waerïn de ligchaemen, ten deele druip-

baer, ten deele luchtvormig overgaen, de lucht-

pf gwfoorten in de luchtvormige gedaente, over

water of kwikzilver van de. vloeiftoffe afgefchei-

den, wil verkrijgen ; dan veréénigt men den krom-

hals, even als in het eerfte geval, met den gepijp-

ten of getubuleerden bol, en dezen, door zijnen bij-

hals, middels de omgebogene gepijpte of getubur

leerde gemeenfchapbuis, met eene klok, diei in eene

ftaét
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fraet (*). De druipbaere overgaende vloeiftoffe zal

dan , even als in het eerfte geval , in den bol ver-

gaderen , en de overgaende lucht- of gasfoort , door

de geraeenfehapbuis overgaen in de water- of kwik-

zilverkas en opftijgen in de klok , die met water of

kwikzilver gevuld is. Het openen der pijp, of tubu-

leering 9 van de gemeenfehapbuis zal hier, in alle ge-

vallen beveiligen voor het overzuigen des waters

of kwikzilvers uit de kas in den bol. Deze wijze

van famen (lelling des Woulffchen toeftels is van een

menigvuldig gebruik in de ontleding van bewerk-'

tuigde ftoffen, door de zogenoemde drooge over-

haeling.

Derde geval. Wanneer men nogthans,-bij eene

ovcrhaeling, reeds voorafweet, dat de lucht- of

gvttfoorten , die men buiten de druipbaere vloeiftoffe

verkrijgt, tweefoortig zijn; ééne derzelven in het

water ontbindbaer en de andere niet ; dan kan men
deze beide lucht- of gvzriborten ook te gelijk , van

eikanderen afgefcheiden , verkrijgen. Tot dit ein-

de ftelt men den toette* famen, als in 'het eerfte ge-

val , en veréénigt daerënboven nog de tweede Woulf-

fche vies, door de omgekromde gemeenfehapbuis,

met de luchttoeftellige,^^«w^///c^, waterkas. De
druipbaere vloeiftoffe zal dan , gelijk in de twee

eerfte gevallen , regtftreeks overgaen in den bol

;

en , de lucht- of gvwfoorten door de gemeenfehap-

buis overftijgen in de eerfte WoulffcheWts , en van

daer

(*) Ik voorönderftel , dat de leezer kennis hebbe van

^egemeene handelwijzen, omtrent de luchtfoorten.

Aenm. des schrijven
M 4



18.4 ARTSENIJ KUNDIGE

daer in de* tweede. De ontbindbaere luchtfóort^

gas, wordt hier door het voorgelegde water ingezo*.

gen, en de niet ontbindbaere gaet door de omges

kromde gemeenfchapbuis over in de klok , die in

de waterkas is. De beveiligingbuis in de eerde vies

toont den gang der bewerkinge en verhoedt het

overzuigen des waters in den bol; maer de pijping,

kuhuletring , der derde omgekromde gemeenfchap-»

'buis helpt tegen het overftijgen des waters uit de

kas in de tweede vies, ingeval, dat zulks nood

•had.

Wanneer van de beide tucht- of ^wfoorten , de

ontbindbaere beftaet uit koolenzuure lucht; dan wordt

in de tweede vies, in plaets van zuiver water, ook

wei eens eene bijtende potaschioog voorgelegd, als

welke deze lucht- of gastoon veel fpoediger en vol^

komener inzuigt.

Deze famenftelling des Woulffchen toeftels wordt,

wederom bij voorkeur , gebruikt bij de onderzoeking*

van bewerktuigde , organifche , ItoiFen , door het

vuur. Het hout, bij voorbeeld, levert, door de

drooge overhaeling, een zuuragtig water, brandige

olie, brandbaere koolenzuure lucht- of gas. Om
nu deze voortbrengfels , afzonderlijk, te verkrijgen,

wordt het hout meeden bovengemelden toeftel over-

gehaeld en dan verkrijgt men het water en de olie

in den bol; het kooien zuur wordt door de voorge-

legde bijtende loog ingezogen en de brandbaere of

waterftoffe lucht gaet over in de klok. Wanneer

men nu het gewigt van alle deze ligchaemen heeft

opgenomen; dan zal men' bevinden, dat de inhoud

des gewigts van de verkregene. druipbaere vloeifiofc

feu en luchtfooiten, gevoegd bij het gewigt der over-

ga
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geblevene koolc, tot op een klein verlies na, het

gewigt van het gebruikte hout zal bedraegen.

Over het gebruik des toestels van woulfe,

ter bezwanger1nge van het water of

van de l00gz0uten , met koo-

LENZUUR.

Men had voormaels verfcheide zeer vernuftige

toeftellen uitgevonden, om het water met kooien-

zuure lucht- of gas, te bezwangeren ; maer dezelve

zijn bijna allegaer zeer famengefteld en kostbaer.

De JVeuJffche toeftel voldoet aen dit oogmerk, op

eene veel eenvoudiger en min kostbaere wijze.

Men veréénigt, tot dit einde, eene tweehalzige

Woulffche vies met een andere tweehalzige , door eene

ongelijkbeenige gemeenfehapbuis, derwijze, dat het

langer been zich in de tweede bevïnde. Na in deze

tweede vies eene willekeurige hoeveelheid van zui-

ver water gegoten te hebben , wordt ze , op dezelf-

de wijze , veréénigd met eene derde vies en deze

derde met eene vierde. Wanneer nu alle voegen

met lijm van amandelzemelen gefloten zijn, doeï

men door den tweeden hals der eerfte vies, in de-

zelve , beurtelings, krijtpoeder en zeer verdund

zwavelzuur , den hals telkens , met een kurken ftopv-

fel , ijlings en digt fluitende. Dan zal de kooien-

zuure lucht, gas, geduurende de ontbindinge van

het krijt, door het zwavelzuur uitgefcheiden, over-

gaen in de tweede vies,, en, het geene, aldaer,

door het water niet wordt ingezogen ,
gaet in de

derde vies over, enz. Wanneer men deze bewer-

king eenigen tijd vervolgd heeft ; dan zal het water

M 5 fa
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in de vlesfen , met het koolenzuur aenmerklijk zij»

verzadigd. De ontbinding van het krijt moet altoos

zeer langfaem gefchieden ; anders konde door het

geweldige opbruisfchen en de verhitting, het zwa-

velzuur zelfs overgaen en het water verontreinigen.

Op dezelfde wijze kan men ook eene ontbinding

van potasche of foda , met koolenzuur ten vollen

verzadigen , en dezelven in den volkomenen milden

ilaet veranderen. Met de verdunde potaschlooge

wordt, op deze wijze, het, thans zo zeer geroem-

de, fteenbreekend artfenijmiddel bereid. De loog

alsdan verfterkt, of geconcentreerd zijnde, fchie-

ten 'er, geduurende de bewerkinge , fraeije kristallen

van het koolenzuure onzijdige zout. Om deze laet-

fte reden , moeten de gemeenfchapbuizen , in deze

bewerkinge, altijd iets wijder zijn, op dat zij, door

4e kristallen , niet zo ligt verftopt worden.

TA<
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VAN DEN
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A.

unCETA medicata. §.882 ACIDUM formicum.

ACETIS ammonia. . 868 . . §.1081-1085

cupri. . 871 gaïlaceum. . .791
lixiva. . S64 lafticum. . . 924
mercurii* • . 880 lithicum. . . 1073

pïumbi. . 377 malicum. . .787
foda. • • . 867 molybdicum. . 693

ACETUM, . . . 861 muriaticum, 204-205

dcftillatum. . 863 muriaticum oxygena-

laEtis. • 9H tum. . 213

lithargyri. . 876 nitro - muriaticum»

radicale f. arugi' • • 226

nis. . 873 oxalicum. . . 780

Jicida. . 138 oxygenatum. . 144

ACIDUM aceticum. . 874 phosphoricum. • 1029

acetofum. . . 864 phosphorofum . 1043

a'êreum. . 283 prusfïcum. . 960

arfenicum. • 678 pyro-lignofum. 799

benzoicum. . 781 pyro-mucofum. 818

bombicum. . 1086 pyro - tartarofum. .

bcracicum. . 266 . . . . 858

camphoricum. • 769 facchari . . 77*

carbonicum. 283. 288 faccho-laSticum. 922

citricum. . . 785 febacicum. • • 1009

jhtoricum. . • 274 fuccinictim. . 474

ACI-
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4CIDUM fulphuricum f.

vitriolicum. §.415
• . . . 420

fulphurofum. . 428

tartarofurn. . 854

tungfticum. • 684
r

Adama$ . . . 409

Aankleeving. •- . 14

Aanklecvingkrachten , ver-

fcheidene. • . 16

Aenkwikking. . • 560

Aentrekkingkragt. , . 13

Aër fixus. . .283
AERDE. ... 311

aluin- 312. 386.

.... 387

diamant -fpath- 407

dijk- . . 886

enkelvoudige of

grond- • -312
glas- . . 399

gebladerde kwikzil-

ver- , 880

wijnfteen. 864

heilige -

9 van Ru-

land. . 623

in het algemeen.

, . . 311. -314

5 kalk- . . 312.- 315

kiefel- . 312. -399
leem- 312. 386. 387

loogzoutige of op-

ilurpende. .313

AERDE metael- 5. u
wijnfteen - geblader-

de. . 864

zirkon- . . 405

zwaere . 312. 348

koolenzuurc. . 361

zeezoute. . . 35S

zuivere. . 312. 348

AERDHARSSEN vaste,

envloeibaere. . 408

AERUGO. . . . 870

deftillata f. crystal*

Ilfata. . .871
AES uftum. . . 573
AETHER aceticus. . 875

formicus, . . 1084

muriaticus. . 848

nitricus. . . 545

feèacïcus. . .ion
vitriolkus f. fulpku-

ricus. . 840. 844
AETHIOPSmartialis. 579

mineralis. , • 557
per fe. . . 535

AFFINITAS ,

appropriata. . 42
chemica. • . 17

pr&parata. . 42

fimplex & complica*

ta* . . 30

Afkooken. . . 718

Af kookfel. . . 710. 904*

Albumea. « . 1014-1016

Al-
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„ Alcahest van glauber.

... §. 186

jlLCALIfixumminerale.1^6

fixum minerale a'é-

raturn, . . 197

fixum vegetahile. 146

, fixum vegetahile a'ë*

ratum.. . . 290

phlogifticatum. 959
volatih a'èratum, 303

Alcalia. . . .138
Alcohol. '

. .830-852

Aludcllcn.. . . • 413

ALUIN. ... 388-395

aerde. 312. 386. 387

koolenzuure. 398

phosphoorzuure .

. . 1037

falpeterzuure. 396

zjeezoutzuure. 397

zwavelzuure. 388

gebrand. . . 39a

olie. „ . 41(3

falpeter. . . 396

ALUMEN. . . 388

. uftum. . . 392

Amalgama. . . .560

Amber. , . 482. 483
AMBRA gryfea. 482. 483
AMMONIA. . .146

acetata. , , 865

aèrata. . .303
boraxata. . 272

AMMONIA
fluorata. §.282

vitrat*. . • 19^,

£>«r# , f. cauftica*

. . . 236. 300*

/rf//7rf , f. muriatica,

. 23*

AMMONIAK. . 146. 14S

blaeuwzuur. . 966

.gezwaveld. 440-442;

Jacht, ofgas. . 235

. mild,ofkoolenzuur.

• 3°3'3°5

phosphoorzauïr.1035

zuiver of bijtend.

. 235. 3oó*-3io

AMMONIAKZOUT. 231

bloemen. . . 232

ijzerhoudende,

. . . 590
vuurvast van glau-

ber. . 334-338

geheim van glau-
ber. . . 254

AMMONIAKZOUT-
GEEST, gemeene. 239

olieagtige. . 838

wijnagtige. . 837

Amylum. . . «727
ANALTSIS. . . 4

fpuria vel cowplica-

ta. . .8
verafeuftmpkx.

v 8

ANO-



190 T A F E t

ANODTNUM ARGILLA
minerale* . §. 623 vitriolata. . §. 3S8

JNTIBIONIUM. . 612 Aroma. . . 7OI"7°4,

diaphoreticum ciblu- ARSENICUMalbum. 675

tum. . . 630 citrinum. . . 680

non ablutum. . 629 fixum. . . 676

Apparatus JVoulfii. II. Deel rubrum. . • 68ó

Bladz. 164. AK.SENIK. . . 675-683

Appelzuur. * • 787 boter. * . 682

dQJJA. 108- 1 10. 114 gezwaveld. [. 680

* é * 129 glas. . . 675

anodyna. . .838 1 koning of metael.

calcis. i .319 . 675

deflillata medicina- lever. . . 6"j6

ïïs. . 732 rood , gezwaveld.

Jtmplex. . 116 . 680

vinofd. * 851 vastgemaekt. . 6f6

fortis. é .169 wit, . . 675

precipitata. 172 zuur. . . 678

phagadanica. . 550 Asbest. * . 365

Rabelii. . . 844 Asphaltum. . «4^7
f£g/tf. • • 226 Atmofphara. . . 88-11

3

vulneraria cum ace- ATTRACTIO aggregatie-

to. . 882 nis. , 14

^rW Diana. . . 562 compofitionis. . 17

Arcanum duplicatum. 241 Aitratlionis vis. • . 13

Argent haché. • • 683 Auripigm&nium. . . 680

ARGENTUM. . .521 AÜRUM. . . 502

fulminans. . 524 fulminans. . 507

vitreum artificiale. mufivum. . . 603

... 532 AXUNGIA. . 1005-1013

ARGILLA nitrata. . 296 caflorei. . . 1089

/tf//ta. * . 397 Azoticum live Azotum. 97

AZIJ^J
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AZIJN. §. S6i AZIJN radicale. • §• 873

ather, . .875 vlugtige wijngeest.

gisting. . 859-883 . S7$
honig. . . 905 wondwater. . 88a

kruidige. • . 882 zuur. . . 864

lood. . . 876 • kwikzilver. 4i8o

Qvergehaelde. . 863

B

BALSAMA. . §. 764

•

Beenderen. §. 1027-1038

artificiclia. . 908 BEGU1NS rookende zwa-

Balfamum fulphuris Ru- velgeest. . 440-442

landi, • 757 Benzoëzuur, Benzoëbloe-

BALSEM , zwavel - van men. . . 781-784

Ruland. . . 757 BERG MANS ontle-

BALSEMEN natuurlijke ding-tafelen. - 47-50

• • 764 Bergteer. . . 466

kundige. . . 908 BERLIJNSCH BLAEUW
Banden. * • 1019 . o5r;

Bandvliezen der Beende- zuur. . . 959
deren. . 1019 Beveiligingbuis. IL Deel*

BARNSTEEN. . 471-481 Bladz. 167.

olie. . . 474*475 Bevergeil. . . §. 1089

tinétuur. . . 472 Bevriezen. . . 61

vernis. . . 473 Bewaermiddel , ingelegd*

zoute hartshoorn- , 895-89S

geest. . 477 Bezoarzuur. „ - i°73

zuur. . . 475 Bien . . . 829
Êaryta. . . 312-348 Bills. - . . 969- 97$
BASIS acidi, , .142 Bindfels der Beenderen.

acidifiabiUs. . 143 . 1019

gas, . . 64 Bifam. . < .1013

Beenbanden. . * 1019 BISMUTH, - . 651-656

ris.
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BISMUTH bloemen. §. 652

boter. . . 655
meesterpoeder. 654

Bhmuthum. . .651
BITTEPvAEPvDE. . 312

*
. . * 365-366

koolenzuure. 382-385

phosphoorzuure. . .

. 1037

falpeterzuure, . 373

. . . . 376

zeezoutzuure. . 377

« ..- . . 381

zwavelzuure. . 367

. * . - 372

BITTERZOUT. 367-37^

BLAES-STEEN. . 1073

zuur. . . 1073

Blaestrekkjende ,
pleister-

vocht. . . 1079-1080

Blaeuwfel. . . 663

BLAEUWZUUR. 959-968

ammoniak. . 966

kah£. . . . 966

loogzout. . . 961

BLOED. . . 940.968

koe,k. . 941 947-95°

loog. .. . 959

fpekhuid. . . 950

uittrekfel. . . 942

vezel , vezelagtig.

deel der bloed-

koek. . , ^47

BLOED water §. 941 94$
* 946

BLOEMEN
ammon-iakzoüt- 232

; ijzerhoudende<

. . .590
Benzoë. i .781
Bismuth » . 652

Spiesglas- van hel-

mont. 636

zilverkleurige.

. , .613
zink* i . 642

zwavel. . . 413
BORAS ammonia» . 070

potasfa. . . 270
BORAS, GOUDLIJM. 259

zuur. . . 259

zuur-ammoniak. 272

BORAX. . . . 259
calcinatus. . 262

BOTER Arfenik- < . 682

Bismuth- . . 655
Cacao- , «752
melk-

't .915
tin- . ü . 855
vlies. . . 927
wasch- t .817

Braekwijnfteen. . . 640

Brandfïeen. . . 293

Brandftoffe. . .1102
BRUINSTEEN. 668-674

gezwavelde. . 674

EU*
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BUIZEN,beveiliging-IÏ.D.

Bladz. 167.

Gemeenfchap-II.D.

Bladz. 166.

Buspoeder. . §. 456

BÜTTRUM. * * 915

BUTTRUM
antmonii, §. 632

arfenici. . .68a

bhmuthi. . . 655

c<?r<?. . . .817

flannu . . 555

Cacao -boter* • §. 752
Calcinatïo. • lol

Calctili fellei. . . $j$
CALOMEL. . . 552

Calor fenjibilh. . i 69

Calorici canduftorcs. . 72

Caloricum. . . ; 52

CALX > . 312-315

aëratn. . . 344

fluorata,

metallica

nitrata.

falita.

vitri&lata

viva,

CAMPHORA.

. > 3'8

• 339 Cartilagiwes.

, . 493 Cafloreum.

• 33? Celagtig weeflel.

. 334 Cera.

* * 325 Cerata.

• 3*5 Cerumen aurium.

767-769 CERUSSA.
CANTHARÏDES\o%7\m citrina.

Cantonfche lichtvoerder. . Chalybs,

444

. 766Caoutchouc. h

CARBONAS
. acidula c/ifcis,

éiluminie.

347

*^0*

CARBONAS
ammoniie. §.238. 303

haryta. . .361.

cakis. • . . 344

magnefice. » .382.

pétasfa. . . 290

yo^tf. . .297
Carbonium. . . 289. 805

Caro. . . . 1023- 1026

Carthufianorum pulvh. 62Ö

. 1019

. 1089

. 1019

. 760

* 909

. 1013

. 877.
. 605

.

- 593
Chamaleon minerale. . 674
Cicatricula. t 1014- 10 18

Cineres clavellatt. . . 808

CINNABARIS
antimonii. . - 63^

N
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CINNABJRIS anificïa-

&. §. 558

CINNABER', door konst

bereide. , . 558
Citroenzimr. . . 785
Civet. . . , 1013

Clarificatio, . .717
Clys/us nltri. . .186'

Cohaltum. . . 662

COERULEUM berolinen-

fe. . . . 962
QOHJESÏO. ... 14

ejXfsviresdiverfie. 16

Coïcothar vttrio/i. • .167
Collal , . 1020

Combufllo. . . ioi

Conferva. / . ^95-898

Corvua. . .1027
Cornu ccrvïphïhfophke pree*

paratum* . . 1027

I02#

908

• 915

853:

Gbr»f/ e*n>/" ttftttm. g,

Corpuspro halfamo.

CREMOR cakis.

ladiis,

tartari.

CROCUS antimomi f. me-

tallorum, . 623

martis adftringens.

. 576
apperitivus. 57

5

Cruor fanguïnis. . . 941

. 947-95«
Cn*/?a infammatoria. 95a

CR.TSTALLI tartari. 855
veneris . .871

CUPRUM. 1 . 554

fulphuratum. . 573:

Cutis. . . .1019
Cijdeiv * , * 829F

D.

Dampkring/ . §. 83. 113

Decocfh % deco&um. . 88Ó

Dccrèpitatio. . . 203

Deftillatie 5 famengeftelde,

II. Deel,Bladz. 161.

Detonatio. . §.185
DIAMANTSPHATH.

. 407

aerde. . . 312. 407

Diana^s boonu . PlK^

Dierlijk lïgchaem , deszelfs

verre famenftellende dee-

len. ,
h

§. 1091-1095*

Dierlijke lijm. . . 1020

olie van dip pel
. 1007

fc Iralei. . . 1020

DIGESTIV-zour. 228-230

gezuurd. . . 22a

PiPELS dierlijke olie.1007
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Donder -goud

poeder. . 454-455

zilver. . . 524 gezuurd.

DOOIJÊR, EI- 1014-1017 Duciilitas,

Doodekop van vitriool. 167 Dijkiierde*

507 DUBJBELDZOUT.§. 165

1 241

1 ei 46'

1 4«8

. *S6

E.

Eau de Luce.

Edik.

Edufta.

Effervefcentia.

Eijeren.

geel of dooijer. .

. 1014-1017

olie. * . . 1017

vlies. . 1014-1018

wit. . 1014-1016

zemelen. ,

Eijerdop of fchael

Eltfofaccharum.

Eleclrum.

Eleftuarium.

Elementa.

EUxiti49 kragtvochten .763

Elixir vitrioli dulce.

Emplaftïa.

Ewulfurn.
Engelsen purgeerzout

Ens veneris.

§. 4S1 Epfom-zout. . 5. 367

. S61 ERTS, kuuiïig glas- 57a

. 5 koper glas-

• 35 Effenti<e. . 1 76$

1014-1018 ETTER. . . 992-998

EUDIOMETER. .313

van i'CvNTAN/^ 173

van s/:heeuj. . 434
Eudiometrum» „ .113

, mentai . . 1074

EXiHACTA ficca, mollia ,

fitfiplicia, compojitax

892 EXTHACTUjI gquo

471 fi gummofunu . -19- 72

3

907 $/£ƒ« . , 9-0

ƒ#&/>. . . 913

mviis , rwvv; /}/cc0

/>':!or f{m. . 789

fangumiSi* . .942

faturnt. . #876

Ihirituofum* * 763

W'«J< « . S ;2

1017

1014

10-1

044

910

753

367

573

faces.

Edcula,

F.

$. 1074 Jtf£, * . . S- 9^9-97^

, 724 infpisfatum. * 970

N *
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Ferment afio. . §,

Ferrugo. \ 578

Ferrum. . . . 575 fulpkuris. ,

FHntglas. . . . 606 zinci.

FLORES antimonii argen- FLXJAS ammonia

te'i. .

benzoës.

bismuthi. . .

fa/is ammoniaci.

martiales. .

826 FLORES ftibii Helmomih

636

413

641

282

339
280

281

339-

613

781

652

232

59°

calcis.

potasfa.

fod<e.

Fluor, mineralis.

Gagaet. . . §. 468

Gagates. 1 . 468

GAL. . . . 969'975

fteenen. . . 975

uittrekfel. . . 97°

Galena plumbi artifieialis.

• . . 611

Galltefteen. . . 645

Galnootenzuur» . 79 x"795

GAS. . . 62-64

brandbaer. 122. 123

koolen2uur. . 285-

. 287

levens- ... 97

falpeterzuur* . 165

fmeltfphatzuur. 275

fmoor- of flik- . 97

vlugtig loogzoutig.

^ . • . 235

zwavelzuur. 425

GAS waterftoffe. §. 123

gephosphoord.

. « . 1045

gezwaveld. 433
zeezoutzuur. . 204

ovérgezuurd. .

. . . 123

GAS acidum carbonicum.

. 285

fluoricum. . ,

muriaticum.

oxygenatum

nitrofum. . .

fulphurofum

ammoniacum. .

azoticum.. . .

hepaticum, . .

hydrogenium. .

phosphoratum.

9
...... 1045

275

204

213

165

4^5

^35

97

433
123
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GAS fulphurctkum. §. 433 Geraeenfchap-buizen,IT.D,

niirofum, . . 169 Bladz. j66.

oxygenium. . 97 G I S T ING , in het alge-

GEEST, ammoniak -bij- meen. . §. 826

tende. . 236 leerbegrip. 888-891

gtmeene. . 239 vn'jn- . . . 827

olieagtige. 838 ,
zuure. . . 859

wijnagtige. 837 GLAS . . * 403
bartshoorn- . 1028 erts , door konstbe-

kruidige. . . 851 reid. . . 532

mieren- . . 1085 Gloeijing, gloeijende hit-

Minderer's. . 86S te. 77
pis- . . . 1063 Gluten farina, . . 727
planten- . 701-704 GOM. . . 762

rookendevanBeguin Copael. . . 484
of BoyIe. . 555 harsfen. . . 765
van Libavius. GOUD. . , 502-513

. . . 555 lijm of borax. 259

Salpeter- . . 16& flag- of donder- 507

verzoete. . 847 Groenfpaen. . . 870

wijn- . . 830-852 overgehaekl. . 871

vlugtige falpe- Gronddeeltjes. . . 15

ter. 847 GRONDSTOFFE. 10. 12

vitriool- 840 . . . .6a
wijnfteen- . . 838 famentrekkende der

zeezout- verzoete. gewasfen. . 791

. . .848 Grondmeel. . . 724
zwavel. . .417 Guajaca-olie. , .174

vlugtige. . 428 Gummi. . . . 762

GEESTpN,Cpecejijagtige. Copal. . 484

. 851-852 refiuds. . 765

GELATINA. . . 906 GTJPS. '
. . 325-329

animalis. . . 1020 gebrand. . . &J
N 1
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GIJPS, ?eb!uscht. §. 3** CTPSUM. ". $. 323

fteen,« . * 3 25 uftum. . , 327

H.

'Haenentrde. g. 10*14- 1018 BE?AR arfenicu . 676

Haircn. • 1050 ba roti'cm. . §. 447
Hairpoeder- 7*5 calciï. . , . 443
Halfzuur. . . 144 • magnefi<e. . . 450

Hamerflag. 576 - fulphurh, . . 431

Harden van het ftael. 577 akalïnus. . 43^
Harsfen. . • , , 763 HIERNE'S kristallen. 845

gom- . . 7<>5 HITTE, gloeijende. . 77
HARS , veerkragtige

!

! 766 Honigfap. -
905

HA RTS HOORN 'Hoorens. . . . 1027

gebrand. . . 1028 HQORNLOOD. . . 609

geest. 1028 zilver, i . 526.529
barnfteen-zoute. HOUT- azijn. . . 799

.
, 478 zuur, brandig. 799

philofophisch be- Huid der dieren. 1019

reid. 1027 Humus. • ., SS6

ZOUT; 1028 -Hydrargyrum. 534
Helmon ts koeken. . 839 Hydrogenium, 123

rfïelfche fteen» 523 Hydrofiderüm* IC4Ü

HEPAR. antiWQVAu

]

• 405

Hygrometer.

f

, 110

Jargon* . § Jodtnpek. . , §« , 467.

Inflammabilia* . 130 -Jupiter, 59*

Infufum* » 7e(S

K,
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K.

KAAS. ^ . §. 9-5- 9-6 KALK wijnfïcenzuurc. ,

water. • .916 . . . . > &$f
Kalamintfteen. . . Ó50 zeezoutzuure. . 334.

KALKAERDE.312.315-317 ... :,3S

zuivere of bijtende.
. _

zwavellever. 443

• • afo 3 J 5- 3-4 ... 446

&ALK blaeuwzuure. . 342 zwavelzuure. . 325

. 343 Kalkbeflag, mortel. . 323

boraszuure. . 966 KAMlLEON, mijnitoiFe-

gezwavelde. 443-446 lijke. . . . 674

in de luchtverval- KAMFER. . . 767-769

leue. . . 317 olie *
. • - 769

koolcnzuure. . 344 zuur. . . 76^

. 347 Karaten. . . 513
gezuurde. . 34. fer poeder. . 6.-8

levendige. . .315 Kermes minerale. . . 628.

\-\~ .493 KERMES, niijnltoiFelijice.

roilde. 28 3. 344*347
, J

. . 628

clie. . . 335 Keukenzout. . 1^

phospboorzuure. . Keilleenen. . . 41 f

. 1036 Kies. . | ,411
pleister- . . 3-5 K1ESEL AtllDE. . -2
room. . . 320 . . . 399. 404
falpeter, falpeter- glas.' . ..6có*

zuure. . . 33° vocht. . 4oo~4ot

fmeltipathzuure. . Kher maeken der afkook-

. . • 339 34i Telen. . . 717

fpatli. . • 344 Klaeuvveii. . . 1027

iteen, gemeene . . KL AVERZUURÏ N G
.

|
. p44 347 .

zout. . .77$
versch gebluschte. zuur. . . 78 :>

. 318 Klei. , 312. 386. 387

water. , .319 Knorpel. . . IC19

N 4
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KOBALT. . $. 662-667

koning. . . 667

Koek van heuuont. 839

Koelvaten, II. D. Blz. 167

Koningswater. §. 224-227

Koole. • . . 802

KOOLEINMtoffe. 289. 805

zuur. 108. 283-289

vloeibaer. 288

zuur ammoniak. 303

potasch. . 390
foda. . . 297

Kopael. . , 484-485

KOPER. . . 564-574

geel. . . 650

gezwaveld. . 573
glasterts,konftig.573

vitriool. . 566-568

Kopernikkel. . . 6S7
Koude. . . . 76

Kraekbeenen. . • 1019

KROMHALS gepijpde of

getubuleerde , II. D.

Bladz. 171.

Kruiden- azijn. . J. 88%

Krijt. . . .344
Kuikentje. . . 890

KWIKZILVER, 534-563

azijnzuur. . . 880

brij. . . 560

moor , door vuur

bereid. 557

van zelf bereid»

. • • 535
zonder vuur be-

reid. . 557

nederploffel , rood.

• 543
wit. . . 545.

opgeheven bijtend.

. . . . 546
yerzoet. . 551

... 554

van zelve nederge-

geploft. . . 535
vitriool. . . 537
zalf. . . 909,

LAC defkratum. . §. 915 LAPIS infernalh, §. 523

hutyraturn.

fulphuris,

f,APIS calc^reus.

calaminarls*

caufiicus. .

915 Leemaerde. 312. 386. 387

435 Levens^* of lucht. . 97

344 lucht tut gewasfen.

650 .... 699

293 Libav'srookende geest» 555
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Luchtftofle. . §. 82-87

LICHTVOKRDErvS. 80

Cantonfche. . 444
Lidwater. . 1053- 1060

Ligamenta. . .1019
Lil. . . . 906

Linimcnta, . . 909
Lithantrax, . . 469
Lithargyrum. . . 605

LIGCMAEMEN, braiut-

baere. 101. 408

der balfemeu. . 908

lichtvoerende. . 86

niet ontleedde. . 12

valste , vloeibaere en

luchtvormige. 57
• • . .64

LIQUOR. anodynus Hof-
manni. . . 844

cornu cervi*fuccina-

tus. . . 478
mercurialis. . 550
nitrifixu . .186
ftlicupi. . . 400
terras foliatce tar-

tari. . .864
LIJM. U. D. BIz. 168.

Lijm dierlijke. . . 1020

meel- . .727
LOOD. . . 604-611

azijn. . . 876

extraft. . . 8t6

gezwaveld. . 611

LOOD glans , konftig be-

reid. . §. 611

glit. . . 605

hoorn- . . 609
- kalk. . . 605

fuiker. . . 877

vitriool. • . 607

wit . . . 877

LOOGZOUTEN,
blaeuwzuure. . 961

gephlogifliceerde. .

. 959
mijn (loffelijke. 146

planten- . . 146

vuurvaste. 146. 302

bijtende. 147.283*

zachte, milde. .

. 147. 282

vlugtig. , . 146

LUCHT, gas. . . 62-64

brandbaere. 122. 123

deugdmeter. . 113

koolenzuure. . 285

. 287

levens- . oj. 104

falpeterzuure, 165

fmeltfpatbzuure. 17$

fmoor- of ftik- . 97

• 106

tonders. . . 102

vaste. . . 283

^vlugtige loogzout.

• • • . *3S

N S
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f-ÜCHT vhigtige zwavel- LUCHT
ziiure. . §.'425 zuur.

zeezoutzuure» 204 LUNA
oyergezuurde. 213 cornea,

. . . 216

§ 108. 283

• . 521

M.

maegdenme;lk.
• . i S- 8 35

wasch. . . 760

Maegfap. . . 976*979

jMaet van warmte. 26. 70

fllAGlSTERÏUM
bismuihi. . • 654

fulphuris. . . 446

MAGNESIA aèrata . 382

muria. . 3<>5

nitrata. • 373

nitri. . *57

falita, . 377
vitriar'iQrum- ,. 66Ö

Magncfmm. . . , 668

MalkabiUtas. . 488

JSIalta. . . '

, i 466

Manheimer goud. . 650

mars/ ... 575
Qïasficot. 605

MATERIAperlata. ,, 630

faccharina farina. ..... 727

vegeto-animalis.
. 7*7

Mee. 829

MEEL. . . . 727

MEEL grond- ofzink- 724

. poeder, . . 457
ftoffe, lijmige. 727

fuiker- . . 727

MELK. - . . 9is-939

afgeroomde. # 915
alcohol.

azijn.

boter.

maegden-

room.

fïremfel.

fwiksr.

zuur.

uittrekfel.

. verfcheidenheid van
dezelve. 932-939-

Wei. . . 020

wijngeest. . . 930
Mèlla. . . .90^
Memhrana. , , 1019

Menie 605
MENSCKEN drek. 1074

zout. . . 1064

MERCÜRIUS. '

. . 534

• • 930

,.. 924

• 9^5

• • 835

• 91$
. . 916

920923
. . 922

913
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A1ERCURIUS MIÏÜRKX geest. §. 1084

. calcinatus. §.535 . olie 5 overgehaelde.

dulcis. . . . 551 . ... 1085

pr&cipitatus albus f, . . . itftgeperfte. 1082

cosmeticus. 545 zuur. . icP>i-io85

^/\/è. . 535.MINDERELI, geest van,

ruber. .543 . . . 868

fublimatui\ corrofi- Miniurn. . . . §£5
yus . 546 jMiraculum chymicum. 337

W/j?. .. , . 634 M^ederuerde der lalpetei"-

tylERG. ; • . 1005 plaetfcn. 155

Mtsiiug. , . • 650 MOEDERLOOG.
ME.TAELEN edele. . 497 de.r fajpete.rkokexij, ijgö

gephosp.hoorde.
. . fier lalpeterzui-

...... 1047 verij, . typ
halve. . . 489 Moly'bfkna , Molybdemw.
in .het algemeen.

. . • . . 692

130. 4S6. 501 MOOR,
rekbaere , of ei- . . mijnftoflelïjke. 557

gentiijke. 489 _ïyforfellen. • 894

METAELkalk. . .493 M<rïulU . • • S94

• nederplofïing. . 500 Mofchus..... 1090

nicngfels» . . 501 Mucifago. .... 762

weder herftelling. . Muem. . . . jtë$

. . . . 497

1

MUR.IAS alumina. . 397
^ïetaelvermenging , ligt ammonia* . . 231

fmettende. 650* bayyU, . .ftS
METALLA. 130.486. 501 caLis.

uobilia* . . 497 magnefuz. . . 377
Microkosmisch zout. 1064 oxigenata flann'u •

MIDDENZOUTEN. 150 . • . 5*6

zuuragtige. . 152 pOtüSfiC 220

MIEREN ather. . . 1084 . patasfa. . . 22 §
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MURIAS foda. . §. 198 Mijnftoffelijk kermes. §.628

ftatmi. . . 556 Ioogzout. . . 146
Mijnftoffelijke kameleon. . 3TTRICA cerifera. . 761

• • • . 674

N.

NAPHTHA. §. 463. 464 , Nitras foda. . $• 190

vitriolu • . 840 NITRIS potasfa. . 189

NEDERPLOFSEL. . 35 NITRUM. .

.

• 153

van metael. . 500 . ammoniacale. • 19$

Nervu • . . 1019 calcaroum vel terre*

Nicolum, . . . 657 ftre. • 33°
Nihiïum album, . . 642 crudum. . 156

Nikkel. . . .657-661 cubicum. • 190

Nitras acidula potasfee. 188 fixum. . 186

alumina. . . 396 flammans. . • J93

ammonia. . • 193 liane. . 522

argenti. . . 522 nitratum. . . 188

baryta. . . 354 regeneratum. . 187
• calcis. . • 330 rhomboidale. . 190

magnèjïce. . .373 fiibiatum» . . 623

poiasfa. . 153. 189 tabulatum. • 163

O.

OFFA Helmontiana.%.%y) OLEUMbutyri. • $• 9*7

OLEA atherea, esfentialia9

deflillata . 743
presfa unguinofa. 751

OLEUM ahiminis. . 416

animale dippelii. .

• 1007

calcis* . . 335

camphora. . . 769

cerae. . . .817

empyreumaticum. 800

formicarum athereum.

. . . 1055
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OLEUMformicarum pres-

fttm. §. 1082

martis. . • 529

cvorum, . » 1017

petra. . . 465

fuccini, . .475
tartartper deliquium

• . . 858
vini dtilce* . . 840

yitrioli, . .416
glaciale. . 421

OLIE aluin- . . 41

barnfteen- » . 475
boter- . . 927
brandige. . . 8co

dierlijke van dip-
pel. . • 1007

eijer* . . 1017

kalk- . . 335

kamfer. . . 769

Inieren-, vlugtige. .

. . 1085

uitgeperste. 1082

fteen- . • . 465

fuiker- . .892

vernis. • . 755

vitriool- . . 416

ijsvormjge. 421

wasch- . .817
wijn , zoete. . 840

wijn fteen- . . 858

OLIËN jEtherifche , vlug-

tige, wezentlijke, overge-

haelde, gedeftüleerde. .

• • • • 741-749

OLIËN vette , froeerige

,

uitgeperste. §. 750

. 759

ONTBINDING. . . 17

njiddel. . 27. 137

fcheikundige. . 13

. 137

over den natten eu

droogen weg. 22

ONTLEDING. . . 4

echte of enkelvou-

dige. . 8

onechte, famenge-

ftelde , veelvoudi-

ge. . 8

door eene enkel-

voudige ver-

wan dfchap. 39

door eene dubbel-

de verwandfchap

• • 4Q

tafelen van berg*
MANN. . 47-50

ONTPLOFFING. . 185

ONTSTEEKING. . 1102

vlies. . . 953
Ontvanger van woulfe ,

II. D. Bladz. 165.

Ontvlamming. . §. 77

Oorfmeer. . . . 1013

Opbruisfching. . . 35

Operment. . . 6S0

Opgieten, opgietfel. . 706

. . • 709

Orichacum. . . . 650
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Osfa. . • . ie 27 Oxyda.

QVA aviunu . 1014-1018 Oxydatio.

Overhaelingfamen gefielde, Oxygenium..

II. Deel.-Bladz. 161. Oxymel.

P.

. §. 100

• lob

• 97

• 9°5

PAERLSTOFFE. §. 630

Paerlzout. . . 1034

Panaccamefcurialis. . 552

Pars cafeofa Iacfis. .916
Pars 'fibrofa fanguinis. 947
Pasta

Peefen.

Pekblende.

PelUcula ovï. .

Pennen.

Petroleum.

PHLOGISTON.

• 893

. 1019

. 6 6

1014-1018

. 1051

. . 465
1101

1122

11

PHÖSPFIAS
(tfuming. .

ammonia. .

' baritce*

cakis, . .

ferfi.

lixïvè.

tnagtfefia* .

• foda. *

PIIOSPHOOR. .

felen!et. .

van Balduin.

fan Boïogne.

Homberg,

io37

• 1035

•
i°3?

1036

, 1048

• io33

• io37

1034

1039.

, 1036

• 332

• 449

335

PHOSJHÖOR van

Canton»- . . 444
PHOSPHOORZUUR. ..... 1029

aluinaerde. ,

• ammoniak,
bitteraerde.

kalkaerde.

onvolkomen,

feleniet. . ,

foda. •

zwaeraerde. ,

Phosphoreta metallica

Phosphoretum ferri* ..

PHOSPHOR.US. ,

Balduini*

Benonienjis. .

Cantoni. .

Hombergi. .

Pinxbek.

PIS . . .1061-1067

geest. . . 1069

PLANTEN, onderzoe-

king derzelven in eene

hitte, tot aen het zied-»

punt des waters. . 693-

* • 706

1037

1035

1037

1036

1043

1036

1034

1037

1047

1048

1039

33a

449

449

335

650
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haere houding en

deelen in eene

hoofere warmte

maet. . 797-823

haere verre Ir.men-

fteÜende deelen.,

. . 824. 825

PLANTEN
asch. . . . 802

geest. . 701-704

melk. , . 758

reukftoffe. . , 701

Placenta fanguïnis. . 94
• 947-95o

ÏLATINA . . 514-520

kalk. . . . 51S

zeezoutzuure. 517

Platinum. . «514
PLEISTER- kalk. . 325

fteen. . . 3-6

PLEISTERS. . . 910

lood- . . 910

wasch- . . 910

Phttnbago. . . 594

PLUMBUM. . . 604

corneum* . . 609

uftnm» . . 605

Polychrestzout van gla-

seii. . . 45i"453

PüviphoUx. . .642

Pötjiërde, . 312. 386-387

POTASCH. . . 146

azijnzuur*. . 864

gemeene, . . 80S

POTASCI l koolenziture of

milde. 290-096

phosphoorzuure.

. . . - 1033

falpetcrzuurc. . 153

fmeltfpathzuure.286

tinctuur. . . 826

zeezoutzuure. 228

zuivere of bijtende*

. . . . 293-296

zwavcizuure. . 241

POTASSA. . . .346
acetata. . „ 86*

a'irata. .• . 290,

fluorata. . .280
nttrdtd. . .153

purafeu cauflica , 293

j'alita feu muriata*

• • a • — — -J

vitrlolata* . .241

Potlood. .... 59%

Prcecipitatio. • • • 35

Prxcipitati4mmeta!!icum$Ov

Principivm. cdftringens

plantarurn. . . .791
Prinsmetael. . • 650

Pröducta. . . S

PRUSSIAS ammonia. 966

calcls. . ' % 966

foch? rel, lixiva. 961

Pfitulo ^gahna artificiaUs.

. . . 649

Pfiudu - wcrr.braiia

';. . 1073
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Pulpa. . . §. 906

PULFIS Algaroth. . 6*34

Carthufianorum. 628

pyrius. . . 457
tonitruans* 454

Punt van verzadiging. §. 24

PUKGEERZOUT,
Engelsch. . . 367

PURPER, mijnftoffelijke.

. 510

PURPURA
mineralisCasfii.%. 5 1 &

Pus* . . . 992-993

Pijn (tillend zout. . . 266

water. * .838

PTRITES. ... 4"
artificialis. * . 59-

Pijrometer van wegd*
wood. . • • • 7S

Pyrophorus. • . loa

R.

RABELS water. . §. 844

Radicaele azijn. . . 873

Radicale acidi. • • 142

Ramenta ferraria. . 576

Reduftio metallorum. . 497

Regulus antimonlu . . 612

arfenici. . . 675

Rekbaerheid. • • . 488

Refina. * • 76*3

Reukftöffe.

Roest.

Roet.

Rook. •

Room.
Rotulae.

Ruischgeel.

Rupfenzuür.

§. 701-704

. . 57*
. 823

. 9<b<5

• 915

. . 894

. . 680

. . 1086

S.

SACCBARUM. . §. 770

la&is. . . 920 923

fatumi, . .877

Saffra. . . .663

SAL acetofella. . • 77§

amarus. • . 367

ammoniacus* . . 231

fixus Glauberu

. . • 3°4

fccretus GlaU"

bert. . , 254

SAL communis f. culinth

ris. §. 198

c<?r/7# «rw. • 1028

digeftivus f. /èZr/-

fitgus Sylvii. 22S

epfomenfis. • . 367

fontarilis. . .198

gemmce. . • 198

microcosmkiis . 1064

mirabilis Glauberi.

£4*
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SAL montanut. • §• 198

perlatus. . . 1034

polychlestüs Glafe-

ru . 451

Seignetti. 855

fedativus. . . 266

fuccini, . . 474
tartarf. • .858
vitrioti volatilis. 420

volatilis oleofus. 838

SALES. . . .130
esfentiales planta-

rum. 778. 809

plantarum cum

fulphure pa-

rat7. . . 810

. 150-152

& medii acidul'u

• • • 152

Tacheniani. - 809

SALITA. . • 987-991

SALPETER. . . 153

aerdagtig. . . 330

ammoniak, . 193

blaedjes. . * 163

geest. . . 166

verzoete. . 847

koekjes . . 163

loog, vuurvaste, .

. 186

lucht- of gas. 169

. . • 175-178

SALPETERmagnefie.§ 157

ruitvormig» . 190

ruw. . . . 156

uittrekfel of Clya-

fus. 186

vierkant. * 190-152

vlammend. . . 193

wederheffteld. 187

winkel. . . 161

wijngeest of ather,

. . . 845-847

zuur . . 165-183

rookend. . 166-

169. 173-174

zuuragtig, gezuurd.

. . . . 188

zuure lucht- of gas.

. 165

Salpeterkookerij. . . 156

zuiverij. . «159
Salpeterplaetfen , falpete-

rijen. • i . 154

Samenhooping. . 20

Samenvoeging. » * 4

SAPO aCidus. . . 754
chymicus. • .859
vegetabilis. . . 756

Saturnus. . • . 604

Schaften , penna* • • 1051

SCHALEI . . * 906

Scheiding. 6 . 4

dierlijke. * .1020

Scheikunde, wat zij is? t

O



&io T

Sebum. .. . §. 1005-1013

SEIQNETTE, zout van

«... 855
SELENJET. . . 325

glas. . . .394
Selenites. . . .325
Semen humanum. 999-1004

SERUM hftis. , .916
fanguinis. . .941

• • 943' 94-6

Sideriet* . . .1048
Siderum. • . . 1048

SLAG. . . .126
goud. . . 507

poeder. . . 454
zilver. . . 524

Slangenfteen. . . 365

SLIJM. ... 762. 985
dierlijke. . * 1020

zuur, branding. 818

Smaek. . . .13.4

Smalt, Smalta . . 663

Smeer, talk. . 1005-1013

Smeerfels. # . 909

Smelting. . 60

Smeltfpath. . .

v

339

SMELTSPATHZUUR. .

. 274

ammoniak. . 282

lucht. . . 275
• onzijdige zouten. .

. 279

potasch. . . 280

SMELTSPATHZUUR. ;

foda. . §. 281

SMOORSTOFFE. .

. 97. 148

lucht , gas. 97. 148

Sneeuw. . . 1019

Snot. . . .985

SODA f. alcali fixum mi-

nerale, . 146

acetata. . .867

a'èrata. • . 297

fluorata. • .281

muriataï.falita. 198

nltrita. . . 190

pura f. cauftica. 301

vitriolata. . .248
SODA. . . . 146

azijnzuure. . 867

bijtende of zuivere.

. 301

milde of kooien*

züuré. 297. 301

falpeterzuuré.^ 190

fmekfpathzuure. 281

phosphoorzuure. •

. . . . 1034

zwavelzuure. . 248

SOHLEN, zout. . 198

Sol. .... 502

Solutis. • . • 17

SPAENGR.OEN. • . 870

overgehaeld. . 871

Spaenfe vliegen. . .1087

Spaen-



van.öïw INHOUD. ïU,

fcpaenlche tinctuur. §. 1087

Spatum ponderofum. . 350

Speekfel. . . 981-987

Spekhuid. . . 950

SpekCteen. . . 365

SPERMA* . . 999-1004

ceti. . . 1005

Spieren. . . . 1023

SPIESGLANS , SPIES-

GLAS. . . 612

bloemen van hel-
mont. . 636

zilverkleurige..

... 613

boter. 615. 631-634

cinnaber. . . 632

gezwaveld. 618. 619

glas. . . 620

koning. 611.613.637

lever. . . 621

nietael. . . 612

fafraen. . . 623

falpeter. . 623. 630

tinctuur , getartari-

fe^rde. . 624

zeezoutzuur. . 632-

. . . 634

zwavel, goudkleu-

rige van de eerfte

nederploffinge.625

. tweede neder-

ploffinge. 625

SPIESGLANS,
zweetdrijvcnd,af-

geroet. . §. 630

niet afgeroet.629

SPIRITUS aromaticus 851.

cornu. cervu . 1028

formicarum. . 1085

fumans Beguini f.

Boylei. . 44°

Libayii . 555

tnindereri. . . 868

nitri dulcis. . 847

fumans. . 166

reclor. . . 701-704

falis ammoniaci com-

munis f. aquofus. 229

caujiicus. . 236

oleofus. . . 838

vinofus* . . 837

falis. . . 848

fulphuris per campa~

nam. 417
volatilis. . 428

tartari. . .858

. vitrioli. . . .421

Staekmorfel , pinna. 1052

Stael. . . .593
Stannum. . . 596

Steenen ,
glasaertige. 399

Steenkoolen. . . 469-470

Steenölie. . ... 465

Steenzout. . . . 19&

G *
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Sterkwater. . . §. 169 SULFAS pïumbi. $. 60?

Stibium. . . 612 potasfa* . «241
StikftofFe. 97. 148 foda. • • 248

lucht, gas. 97. 148 zinck . . 64^
Straelgijps. . 3-5 SULFIS potasfa. • . 248

Strem fel. • . 916 SULPHUR. . . .411
StijtTel. 7*7-75* auratum antimonïtprima

Succinum. . 471 pracipitationis. . . 625

Succus gafiricus. • • 97<$ fecunda & ter"

Sudor. • io75 tia pracipita-

SüIKEPv. . . 770-777 tionis. . 626

fap. 899.904 SULPHURETUM. . 431
fchaleij. . . 906 ammonia. . . 440

StofFe van het mee l. . 727 argenti. . . 532

zuur. . 772 baryta. . . 447
brandig. .818 calcis. . . 443

SULFJS cupri. ... 573
acidula potasfa . . 246 ferm. . . 592

foda. . • 253 magnefia. • . 450
alumina* . . 3^8 plumbi. • .611
ammonia. • • 254 • foda & potasfa. 432
barita. • 35o Synovia. . . 1053-1060

calcis. • 325 Synthefis. . • • 4
cupri. . 566 Sijroop. . . 899-904

ferri. . . . 581 Syrupus. • . . 899-904

rnagnefue. • • 367

T.

Tabula affinitatum. §. 37 Tafeltjes.

Tahula. . . . 893 Talk.

Taeiheid. . . .488 Talkfleen. _
Tafel der verwandfehap. 37 TARTARÜS.

893

1005

365

853
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TARTARUS
boraxatus. §. 270

emeticus. . . 640

folubilis. . .856

tar tari
fatus. . 854

vitriolatus. . .241

TARTRITIS
cakareus . . -857

potasfee, . «§54
TWrf cdlulofa. . .1019

Temperatio ferri. . . 577
Temperatura. . . 70

Tenacitas. ... 488

Tendines. . . .1019

TERRA. . . . 311

ergillofa f. alumida.

. . . 386

Bucheriana prjma 9

fecunda& tertia. 1 1

calcarea. . 312-315

circonia. . . 405

foliata mercurialis.

• • • 880

tartan'. . 869

yfctf/z. 867

ponderofa^aerata. 361

/>«rj. . 312-348

/*///*. . . 358

ƒ?»#<? Rulandi. 623

filicea. . 312-399

/pj/fo' adamantini.

• 407

TERRjE. • • . 130

TERRJE alcalina f. **-

forbentes. §. 313

primitiva f. ftmpli-

ces. . 312

ritrescibiles. . 399

TE STA ovi. . . 1014

Thermometer. . . 7078
TIN. . . . 596-603

asch. . . 597

bladen>ftanniool.596

boter. . . 555

gezwaveld. . 603

kalk. • . . 59y

zeezoutzuur. . 556

overgezuurd. .

• • • 55<>

TINCTURA antimonii

fimplexï. tartartfata. 624

cantharidum. 1087

martis alcalina Sth*+

lii. . 586

cum fucco porno*

rum. 789

falis tartart. . 836

fuccini. • .472
Tin&ura. . . «763
TINCTUUREN, geestige

uittrekfels , kleurvoch-

ten. . 763

TINKAL. . . 260

Toeftel van woülfe, II. D*

Bladz. 164.

Tombak. • • . 650
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Traen.

Traenen.

Trochisci,

TÜNGSTEEN.
metael.

1005 TÜNGSTEEN
980-984 zuur. §. 684

893 Tungftenum. . . . 685

684 Turpethum minerale. . 538

6S$ r^r^V^,mtjnftoffelijke.53§

U.

Uitbrengfels i . §. 8.

UITTREKSEL, waterig

of gommig. . 719-723

geestig. . . 763

enkelvoudige en fa-

mengeftelde. 723

Unguenta. , §. 909

Unguentum mercuriale. 909

Ungula. . . . 1027

Uran. <• . 696. 697

Uranium.: . . . 69S

Urina, . . •. 1061.1067

iV,

Veerkragtig hars. §. 766 VERWANDSCHAP
VENUS. . . .564 enkelvoudige. §. 30

Verbranding. . . 101 haere begrooting

Verkalking. . . 101 door getallen. 45

Verknappen. . . 203 rustende. . . 41

Verlijming. II, D. Blz. 169 fc hei-kundige. . 17 ,

Verptoffing. ''

. . §. 185 • 33-51

Verrekijker achromatifche. toeneigende. . 42

. 606 tafel. . 37. 38

VERROTTING van dier- uitdrijvende. . 41

lijke ftoffen. . 1096-1100 veelvuldige. . 30

plantftoffen. 884- voorbereidende. 42

- 887 Verzadiging punt. . 24

VERWANDSCHAP door Verzuuring. . . 99

getallen uitgedrukt. 43 VET. . * . 1005. 1 01

5

- dubbelde, v . 40 aêhe*. . .1011
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VET van bevergeil. §. 1089

zuur. . • 1009

Viriele arts. . • • 870

Vitellus.- . . 1014-1017

riTRIOLUM cupri. 566

martis. • .581

merciirii. . . 537

faturni. . . 607

zinci. . . 645

VITRIOOL
(ether. . 840-844

blaeuw. . . $66

geest. • . 421

groen. . .581
kunftig. . . 58 £

olie. . . 416

ijsvormige. 421

wit. . f 645

zout, vlugtig. 420

zuur. 414.415-419

F1TRUM antimonii. 620

arfenlrf. . . 675

V1TRXJM boracis. %. 261

Vlam. . -77
VLESSEN , Woulffchc*

II. D. Bladz. 170.

VLIEGEN
fpaenfebe. 1087. 1088

tinctuur. 1087

Vleescb. . . 1023. 1026

Vliezen. , . 1019

Vloeibaerbeid, druipende

. . . . 58

Vochtmeeter. . .110
VOORLEGGER gepijpde

II. D. BIz. 219.

kromme II. Deel,

Bladz, 167.

van woülpe, II. D.

Bladz. 220.

Voortbrengfels. . . 8

Vrouwen ijs. , . 305

Vuur. . .77

W.

WARMTE WARMTESTOFFE,
dierlijke. 104. 957 . . . 552-81

eigentlijke. . 75 eigendommelijke.67

geleider. . . 72 gebondene . 68

gevoelige. . 70. 76. bacre geleiders.

. 78 •
-">^5

maet. . . 70 baer invloed bij de

meeter. , . ~o ontbindingen, 26"

04



*x6 TAFEL
WARM TE S TOFFE

meeter van la pla-

ce. §. 78

vatbaerheid voor de*

zelve. 67
vrije ofvoelbaere.69

WASCH. . . 760

boom. • . 761

boter. * . . 817

'maegden. . . 760

olie. . . 817
pleisters of zalven.

. . 909

WATER, 108-110.114-129

overgehaeld , enkel-

voudig. i\6

artfenijkundig.

. , 73--740

pijnftillend, . 838

(toffe. . ^123
lucht, gepbosphoor-

de. . 1045

gezwavelde.43 3

wegbijtend, , 550

wijnagtige , over-

gehaelde. 851

WATER-LOOD. 692-695

zuur. • , 693

Water, fterk- , . 169

dubbeld. . 170

nedergeploft. 172

Waterijzer, . .1048

Waterzucluig vocht. 1076

Weeffel, celagtig. 5. 1019

Wei. • • .916
W1SMUTH. . 651-65*

bloemen. . . 652

boter. . . 655
meesterpoeder van

. 654
Wol. . • , 1050

WOLFRAM. . 684-691

metael. . . 685

zuur. . . 6S$

Wonderwerk , fcheikun-

dig. . 337
WONDERZOUT van

GLAUBER. 24S

gemurd. . . 253

WONDERWATER, met

azijn bereid. 882

WIJN. . . .829
extracl. . .832
gisting. . 827 enz.

olie , zoete. . 840

proef. . . 879

WIJNSTEEN. . . 853

aerde, bladerige. .

. 864

drooge. . 867

vervloeide. 864

braek- . . 640

geest. , , .858
getartarifeerde. 854

gevitrioolde. . 041

kristallen. 853



VAN DIN INHOUD. ai^

WIJNSTEEN olie. §. 858 WIJNSTEEN
ontbindbaere. . 856 zuur. §. 854. 557

room. • . 853 brandig. . 858

zout. • . 858 zuure krijt. . 85?

IJS . §• 73 IJZER kies , konftig. §. $9*

vrouwen. . . 325 roest. . . 57S

IJZER. . . .575 fafraen,openende. 578

gephosphoord. J048 ftael. . . 593

gezwaveld. . 592 fcmentrekken-

giet- . . 595 de. . 576

moor- . . 579 tinctuur, appelzuu-

olie. . . 589 re. . 789
houdende ammo- loogzoutigevan

niakzoutbloemen. STAHL. 586

. 590 uittrekzel , appel-

koudbreukig. . zuur. . ySg

kalk. . .167

Z

Zaedvocht. . . J. 999

vitriool. . 581. 584

•

ZEEZOUT zuur; J. 204

Zaffera. • . • Ö63 i . 205. 208. 211

ZALF. . . . 909 vloeibaer. 204

kwik- . . . 909 zuure lucht. .213
-wasch- . . 909 Zihethum, . • .1013

ZEEP zuure. . . 754 ZILVER. . . 5^1 -533
planten- . . 756 gezwaveld. . 532

ZEEZOUT. . . 198 hoorn. . 526-529
geest, verzoete. 848 falpeter. . . 522

Qvergezuurt.213. 217 flag- of donder- 524
o 5



*I8 T A E L,

ZILVER zeezoutzuur.

... . §. 526-529

Zincum. . . .641

ZINK. . .641-650

bloemen. 642. 643

vitriool. . . 645

Zinkmeel. . . 724-731

ZINKON. ... 405

aerde. 312. 405. 406

ZOUT atker. . . 848

bronnen. . . 198

microkosmisch.1064

olieagtig , vlugtig.

. . . .838

fteen- . . 198

zuur , zie zuuren.

ZOUTEN over het alge-

meen. 131

der planten. . 808

gekristallifeerde. 135

onbrandbaerheid

van dezelven. 136

onkristallifeerbaere.

• 1 • • 135

Tacheniaenfche. 809

wezentlijke der

planten. 778

uit de asch der

planten. 808

zuure, loog- onzij-

dige* en mid-

den- . • 138

ZUUR appel- . . 787

ZUURarfenik
5. 67&

azijn- . .864-874
barnfteen- . . 474
benzoë- . . 781

berlijnsch - blaeuvv.

. 960
blaerfteen- . 1073
blaeuw. . . 960
boras- . . 066

brandig.hout- 799
flijm- . .818
wijnfteen- 858

citroen- . . 785
galoooten. 791-795
klaver- . . ?8o

kooien- . 283-288

lucht- , . «283

melk- . . N . 924
zuikerzuur. 922

mieren- 1081-1085

overgezuurd. . 144
phosphoor- . 1029-

. . . . 1043

rupfen.- , . 1086

falpeter- . . 166

overgezuurd,of

koningswa-

ter. . . 226
fmeltfpath- 274-278

fuiker. . . 772
.tungfteen- . . 684
vet- . . . 1009

vitriool-4i5,42o-42a
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ÉUURmterlood- . §. 693 Z WAER-AERDE
wijnftcen* . «854

zeezout- . 204. 205

overgezuurd.213

zwavel- 415. 420-428

Zuuragtig. . • i°i- *44

Zuurbronnen. • . 284

ZUUREN. . * 138. 144

der planten. 140. 141

dierlijke. . 140-14 1

gedephlogtfticeerde. .

. . . . ma
half- . .101-144

mijnftoffelijke 140

141

142

144

144

144

zeezoutzuure.S.35S-

. 360

zwavelzuure. 350-

• 353

zwavellever.447-449

Zwaerfpath. . . 35°«353

Zwaere (leen. . . 684'

ZWAVEL. 408- 411 -414

ether. . . 840-844

balfem van Ruland.

. • « • 757

bloemen. . . 413

geest. . . 4*7

rookende, van be-

142

11

grondftoffe.

onvolkomene.

overgezuurde.

volkomene. .

ZUURSTOFFE.
. . 97. 12:

vette.

Zuurvatbaere grondftofFen.

143

Z WAER-AERDE. ..

. . 312. 348. 349.

gezwavelde. 447*449

milde of koolen-

zuure. 361.

phosphoorzuure. .

• . . 1037

falpeterzuure. 344-

- . •.-. 347

- GUINj 440-442

vlugtige. . . 428

gezwavelde wijn-

geest. . 840. 844

kies. . . 411

meesterpoeder. 446

melk. . . . 435
zuur. 414. 415-419

onvolkomen. .

. . 425-430

volkomen. 420

. • • 424

Zout van stahl, 247

ZWAVELLEVER in het

algemeen. 431

alkalifche, eigentlij-

keofloogzoutige.

. 43^439
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ZWAVELLEVER ZWAVELZUURE
bitteraerde. §, 450 ammoniak» §. 254
kalk. • • 443 kalk. . . 325
lucht of gas. . 433 lood. # . 607

• • 437. 438. 439 lucht, vlugtige. 425
vlugtige. . . 440 zwaeraerde. . 350
zwaeraerde. . 447 Zweet. . . . 1075

ZWAVELZUURE Zijde • . . 1052,

aluinaerde. . 388

VERKLAEPvING van de PLAET:

Fig. 1. De toeftel van woulpe, ter opvanging

der ftöffen, die druipend en luchtvormig

overgaen; met verlijmde voegen.

2. De toeftel van woulfe ter overhaeling

dier ftoffen , die flechts luchtvormig over-

gaen ; met onverlijmde voegen en aenge-

bragte koelvaten.

3. Eene Woulffche vies, met drie halfet^.

4. Eene Woulfie vies , met twee fralfen.
J

5. De gebuisde, getubuleerde\ bol, of ont-

vanger.

6. De kromme voorlegger.

7. Eene gepijpde, getubttïeetde omgebogene

gemeenfchapbuis.

8. Eene gepijpde, getubukerde , gemeenfchap-

buis met ongelijke beenen.







De volgende drukfeilen worden nog ter ver-

betering opgegeven:

Eerde Deel.

§. ia 8. reg, 24. fiatt: wartemaet| lees \rarmtem4et.

421. «— i. —— zwarelvuur, •— zwavelzuur.

489. — 17. melaelen, — nietaelen.

Blz. itfl. — $. 6o<S' — S- **6-

Tweede Deel.

§. 774. reg. 1. ftaet: falpeterzuur, hes fuikcrsuur.
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